WNIOSEK
o podjęcie uchwały Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
w sprawie utworzenia nowego kierunku studiów

INFORMATYKA STOSOWANA
Studia II stopnia magisterskie

Profil: ogólnoakademicki

Forma studiów:
- studia stacjonarne
- studia niestacjonarne

Lider kierunku: dr inż. Radosław J. Kozłowski

Poznań 2017

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 7 - studia drugiego stopnia (magisterskie)
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
Dynamiczny rozwój technologii informatycznych oraz ich zastosowania w działalności inżynierskiej
powoduje duże zapotrzebowanie na wykwalifikowanych w tych dziedzinach pracowników. Kierunek
studiów Informatyka stosowana pozwala na zdobycie wiedzy, umiejętności praktycznych oraz
kompetencji społecznych składających się na kwalifikacje zawarte w 7 poziomie Polskiej Ramy
Kwalifikacji. Umożliwiają one absolwentowi na pełnienie kierowniczej lub doradczej roli w zakresie
rozwiązywania zaawansowanych problemów agroinżynierii z wykorzystaniem nowoczesnych
technologii informatycznych. Studia drugiego stopnia skierowane są do absolwentów uczelni wyższych
z tytułem zawodowym inżyniera. Umożliwiają pogłębienie posiadanej wiedzy i umiejętności o
najnowsze, zaawansowane metody komputerowe oraz ich zastosowanie w szeroko pojętej technice.
Kandydaci powinni posiadać wiedzę z zakresu:
- chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych oraz biologicznych podstaw produkcji na różnych
poziomach złożoności,
- funkcjonowania organizmów gospodarczych, ich zarządzania, nadzoru, logistyki, kontroli i certyfikacji
z uwzględnieniem obszaru inżynierii i informatyki,
- podstaw dotyczących budowy oraz zasad działania pojazdów, maszyn i urządzeń technicznych,
- podstawowych zagadnień związanych z użytkowaniem sprzętu technicznego w rolnictwie
z uwzględnieniem czynników kształtujących efektywność procesów użytkowania oraz
bezpieczeństwa i higieny pracy i ergonomii w użytkowaniu sprzętu,
- podstaw automatyki oraz elektrotechniki i elektroniki w kontekście jej wykorzystania do obsługi
technicznej maszyn i urządzeń,
- materiałoznawstwa, mechaniki i wytrzymałości materiałów, stosowaną w procesie projektowania
konstrukcji sprzętu technicznego,
- procesów termodynamicznych, przepływu ciepła i jednoczesnej wymiany ciepła wraz z metodami
ich komputerowego wspomagania
- metod, technik i technologii komputerowych wspomagających techniczne zadania inżynierskie z
uwzględnieniem ich implementacji i optymalizacji,
- projektowania inżynierskiego w tym wykorzystania w tym zakresie metod grafiki komputerowej oraz
podstawowych zasad, technik i technologii komputerowego przetwarzania i analizy obrazów

- technicznych aspektów budowy infrastruktury komputerowej z uwzględnieniem sieci
- zarządzania procesem wytwarzania oprogramowania obejmującym analizę wymagań, projektowanie i
implementację oraz jego wdrożenia i konserwację,
- komputerowej algorytmizacji procesów produkcji rolniczej oraz metod opracowania i implementacji
aplikacji komputerowych,
- komputerowych metody gromadzenia, przetwarzania i przechowywania zasobów danych,
- zasad budowy bazodanowych aplikacji internetowych z wykorzystaniem grafiki komputerowej,
- podstawowych pojęć i zasad związanych z ochroną własności intelektualnej,
- obcojęzycznej terminologii stosowanej w obszarze technologii informatycznych.
W ramach pozyskanych w trakcie studiowania efektów kształcenia student nabywa zaawansowaną
wiedzę z zakresu inżynierii w tym nowych technologii i zaplecza technicznego stosowanych w produkcji.
Poznaje metody wykorzystania nowoczesnych rozwiązań informatycznych pozwalających na
wspomaganie złożonych procesów produkcji. Nabywa umiejętności w zakresie opracowywania i
tworzenia zaawansowanego oprogramowania komputerowego uwzględniającego przetwarzanie
dużych zasobów informacji zapisanych w postaci hurtowni danych. Posługuje się nowoczesnymi
metodami, w tym: statystyką, doświadczalnictwem, metodą elementów skończonych, metodami
opartymi na sztucznych sieciach neuronowych, neuronową analizą i przetwarzaniem obrazów. Zdobyte
w trakcie studiów kompetencje społeczne pozwalają na pracę w zespole w tym na stosowanie fachowej
W ramach kierunku student uzyska następujące, ogólne, efektów kształcenia:
- opanowanie wiedzy w zakresie czynników determinujących rozwój systemów technicznych
stosowanych w przedsiębiorstwie w tym z przyrodniczych, technicznych, ekonomicznych i prawnych
aspektów prowadzenia działalności oraz ochrony środowiska,
- nabycie umiejętności wykorzystania zaawansowanych technologii informatycznych do wspomagania
procesów technicznych w tym do opracowania własnych rozwiązań informatycznych w postaci
samodzielnych systemów komputerowych,
- opanowanie szerokiej wiedzy i nabycie umiejętności w zakresie projektowania procesów technicznych
przy wsparciu technologii informatycznych, w tym: przetwarzania oraz analizy dużych zbiorów
danych; analizy, projektowania oraz modelowania obiektów; projektowania i wdrażania złożonych
systemów komputerowych, wytwarzania oprogramowania komputerowego i internetowego.
- nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania nowoczesnych metod obliczeniowych oraz
modelowania neuronowego w badaniu i analizie zjawisk zachodzących w przyrodzie oraz w systemach
technicznych ze szczególnym uwzględnieniem procesów produkcji rolniczej,
- nabycie umiejętności kreatywnego i innowacyjnego myślenia, pracy w zespole oraz posługiwania się
fachową, polską i obcojęzyczną terminologią.
Absolwent kierunku dysponuje unikatowym zestawem kompetencji zawodowych co pozwala mu na
lepsze dostosowanie do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy oraz oczekiwań pracodawców.

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 7 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 II stopnia kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera.

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 7
Tabela 1. Opis kierunkowych efektów kształcenia
nazwa kierunku studiów: Informatyka stosowana
poziom kształcenia: II stopień - magisterskie
profil kształcenia: ogólnoakademicki
Symbol

IS2A_W01

Opis kierunkowych efektów kształcenia

1

IS2A_W021*
IS2A_W031*
IS2A_W041*
IS2A_W051
IS2A_W061
IS2A_W072*
IS2A_W081*
IS2A_W091*
IS2A_W102*
IS2A_W112*
IS2A_W122*
IS2A_W132*

IS2A_U011
IS2A_U021*
IS2A_U031*
IS2A_U041*
IS2A_U051
IS2A_U061
IS2A_U072*
IS2A_U082*

WIEDZA
ma pogłębioną wiedzę w aspekcie wykorzystania metod obliczeniowych, statystycznych i doświadczalnych w
badaniu i analizie zjawisk zachodzących w przyrodzie
dysponuje zaawansowaną wiedzą z zakresu ekonomicznych, prawnych i społecznych aspektów związanych z
prowadzeniem działalności ze szczególnym uwzględnieniem problemów inżynierii rolniczej
wykazuje szeroką wiedzę w zakresie projektowania procesów technicznych z uwzględnieniem metod
automatyzacji stosowanych do rozwiązania problemów agroinżynierii
zna szczegółowo budowę i funkcjonowanie konstrukcji mechatronicznych stosowanych w agroinżynierii
posiada pogłębioną wiedzę w zakresie analizy i projektowania procesów oraz komputerowego modelowania
obiektów dla rozwiązania problemów agroinżynierii
zna metody wspomagające zarządzanie jakością oraz obszary ich zastosowania w agroinżynierii
ma szeroką wiedzę dotyczącą projektowania, implementacji i wdrażania złożonych systemów komputerowych,
internetowych i mobilnych wspomagających rozwiązywanie problemów inżynierskich
ma rozszerzoną wiedzę w zakresie przetwarzania oraz analizy dużych zasobów danych i informacji
gromadzonych w ramach procesów inżynierii rolniczej
ma aktualną wiedzę z zakresu technik pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania danych przestrzennych
dotyczących produkcji rolniczej
zna nowoczesne, zaawansowane techniki programowania wykorzystywane w systemach komputerowego
wspomagania projektowania
posiada zaawansowaną wiedzę w zakresie identyfikacji zagrożeń oraz bezpieczeństwa infrastruktury technicznej
i sieciowej wykorzystywanej w przedsiębiorstwach
ma wiedzę dotyczącą zaawansowanych, neuronowych technik przetwarzania i analizy obrazów cyfrowych
dysponuje zaawansowaną wiedzą w zakresie zdalnego, rozproszonego zarządzania danymi oraz projektowania,
implementacji i konserwacji usług sieciowych
UMIEJĘTNOŚCI
wykorzystuje zaawansowane metody statystyczne i doświadczalne do analizy zjawisk zachodzących w
przyrodzie
potrafi stosować normy i standardy oraz dysponuje umiejętnościami praktycznymi w zakresie stosowania
metod oraz narzędzi ekonomicznych i prawnych w ramach prowadzonej działalności
umie dokonać szczegółowej oceny możliwości zastosowania automatyki i elektroniki w celu optymalizacji
procesów produkcji
przeprowadza analizę budowy i funkcjonowania wybranych rozwiązań konstrukcji mechatronicznych
opracowuje dokumentację projektową zawierającą modele obiektów występujących w przyrodzie i systemach
technicznych stosowanych w produkcji rolniczej
projektuje i wdraża systemy zarządzania jakością dla rozwiązania problemów inżynierii rolniczej
potrafi opracować projekt oraz wykonać rozproszony system komputerowy wspomagający zagadnienia z
zakresu problemów inżynierskich
stosuje nowoczesne techniki Internetu Rzeczy w celu gromadzenia, przetwarzania lub wymieny danych za
pośrednictwem sieci komputerowej

IS2A_U092*
IS2A_U101*
IS2A_U111*
IS2A_U122*
IS2A_U132*
IS2A_U141*
IS2A_U151*
IS2A_U162*
IS2A_U1712*

IS2A_K01
IS2A_K02

IS2A_K03

IS2A_K04
IS2A_K05
IS2A_K06
IS2A_K07

umie wytworzyć złożoną aplikację internetową wspomagającą proces podejmowania decyzji
wytwarza systemy informatyczne pozwalające na zarządzanie i udostępnianie dużych zbiorów danych oraz
wspomagające ich analizę, przetwarzanie i eksplorację
umie opracować mapy wykorzystując geograficzne dane przestrzenne dotyczące procesów zachodzących w
ramach prowadzonej działalności
opracowuje skrypty zarządzające i automatyzujące procesem tworzenia, modyfikowanania i analizowania
projektów konstrukcji
potrafi opracować zasady oraz wprowadzić sprzęt i oprogramowanie niezbędne do bezpiecznego zarządzania
przepływem informacji w organizacji
stosuje metody sztucznej inteligencji w tym sztucznych sieci neuronowych przy rozwiązaniu problemów
obarczonych wysokim ryzykiem i niepewnością
stosuje nowoczesne, neuronowe metody analizy obrazu w celu nieinwazyjnego badania wybranych
parametrów analizowanego obiektu
potrafi opracować usługę sieciową wspomagającą rozwiązywanie zagadnień inżynierskich i informatycznych
posiada pogłębioną umiejętność posługiwania się obcojęzyczną terminologią fachową z zakresu agroinżynierii i
informatyki
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, w tym kierować zespołem, przyjmując
odpowiedzialność za efekty jego pracy
rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i pogłębiania swoich umiejętności praktycznych w zakresie
nowoczesnych technologii inżynierskich i informatycznych
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
ma świadomość pozatechnicznych skutków podejmowanych działań w tym wpływie mechanizacji na
środowisko rolnicze oraz 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
ma umiejętność prowadzenia konsultacji, negocjacji, rozmów prowadzonych w obcym języku z fachowcami z
zakresu podejmowanych działań inżynierskich stosując właściwą dla danego obszaru terminologię
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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
2 – studia drugiego 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: II stopień - magisterskie
profil kształcenia: ogólnoakademicki
Efekty
Charakterystyki drugiego stopnia o charakterze ogólnym
kierunkowe
WIEDZA: absolwent zna i rozumie
P7S_WG
w pogłębionym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz doty-czące ich metody i
IS2A_W01
teorie wyjaśnia-jące złożone zależności między nimi, stanowiące:
IS2A_W02
- zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu dyscyplin nauko-wych lub artystycznych
IS2A_W03
tworzących podstawy teoretyczne;
IS2A_W04
- uporządkowaną i podbudowa-ną teoretycznie wiedzę obej-mującą kluczowe zagadnienia;
- wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej
IS2A_W05
właściwe dla programu kształcenia;
IS2A_W06
IS2A_W07

główne trendy rozwojowe dyscyplin naukowych lub artystycznych istotnych dla programu
kształcenia;

IS2A_W08
IS2A_W09
IS2A_W10
IS2A_W11

fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji;
P7S_WK
ekonomiczne, prawne i inne uwa-runkowania różnych rodzajów działań związanych z
nadaną kwalifikacją, w tym zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego.

IS2A_W12
IS2A_W13
IS2A_U01
IS2A_U02
IS2A_U03
IS2A_U04
IS2A_U05
IS2A_U06
IS2A_U07
IS2A_U08
IS2A_U09
IS2A_U10
IS2A_U11
IS2A_U12
IS2A_U13
IS2A_U14
IS2A_U15
IS2A_U16
IS2A_U17

P7S_UW

IS2A_K01

P7S_KK

P7S_UK

UMIEJĘTNOŚCI: absolwent potrafi
wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe
problemy i innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach poprzez:
właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny,
krytycznej analizy, syntezy oraz twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji; dobór
oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik
informacyjno-komunikacyjnych (ICT).
komunikować się na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców;
prowadzić debatę;
posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia
Językowego oraz w wyższym stopniu w zakresie specjalistycznej terminologii.
kierować pracą zespołu.

P7S_UO
P7S_UU

samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać
innych w tym zakresie.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE: absolwent jest gotów do
krytycznej oceny odbieranych treści;
uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych.

IS2A_K02
IS2A_K03

P7S_KO

IS2A_K04

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

IS2A_K05
IS2A_K06
IS2A_K07

P7S_KR

odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb
społecznych, w tym: rozwijania dorobku zawodu; podtrzymywania etosu zawodu;
przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz działania na rzecz przestrzegania
tych zasad.

Tabela 2B. Kierunkowe efekty kształcenia z odwołaniem do kompetencji inżynierskich

nazwa kierunku studiów: Informatyka stosowana
poziom kształcenia: II stopień - magisterskie
profil kształcenia: ogólnoakademicki
Efekty
Charakterystyki drugiego stopnia dla kwalifikacji obejmujących kompetencje inżynierskie
kierunkowe
WIEDZA: absolwent zna i rozumie
IS2A_W02
P7S_WG
podstawowe procesy zachodzące w cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów
IS2A_W03
technicznych.
IS2A_W04
IS2A_W07
P7S_WK
ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości.
IS2A_W08
IS2A_W09
IS2A_W10
IS2A_W11
IS2A_W12
IS2A_W13
UMIEJĘTNOŚCI: absolwent potrafi
P7S_UW
planować
i
przeprowadzać
eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe,
IS2A_U02
interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski.
IS2A_U03
IS2A_U04

P7S_UW

IS2A_U07
IS2A_U08
IS2A_U09
IS2A_U10
IS2A_U11
IS2A_U12

P7S_UW

IS2A_U13
IS2A_U14
IS2A_U15
IS2A_U16
IS2A_U17

P7S_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: II stopień - magisterskie
profil kształcenia: ogólnoakademicki
Efekty
Charakterystyki drugiego stopnia dla obszaru nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych
kierunkowe
WIEDZA: absolwent zna i rozumie
P7S_WG
w pogłębionym stopniu metodologię badań oraz podstawowe teorie w zakresie dyscyplin
IS2A_W01
naukowych właściwych dla kierunku studiów.
IS2A_W02

P7S_WG

w pogłębionym stopniu rolę i znaczenie środowiska przyrodniczego i zrównoważonego
użytkowania różnorodności biologicznej oraz jego zagrożenia.

P7S_WG

w pogłębionym stopniu stan i kompleksowe działanie czynników determinujących
funkcjonowanie i rozwój obszarów wiejskich.

P7S_WG

w pogłębionym stopniu zasady utrzymania urządzeń, obiektów, systemów technicznych i
technologii typowych dla obszarów rolniczych, leśnych i przetwórstwa rolno-spożywczego,
w zakresie danego kierunku studiów.

P7S_WK

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

IS2A_W03
IS2A_W04
IS2A_W05
IS2A_W06
IS2A_W08
IS2A_W09

IS2A_U01
IS2A_U02

P7S_UW

P7S_UW

samodzielnie planować i przeprowadzać eksperymenty i pomiary, interpretować uzyskane
wyniki i wyciągać wnioski.

P7S_UW

dokonywać samodzielnej, wszechstronnej analizy zjawisk wpływających na produkcję,
jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów
naturalnych oraz wyboru i modyfikacji działań (w tym technik i technologii) zgodnych z
kierunkiem studiów, dostosowanych do zasobów przyrody, w celu poprawy jakości życia
człowieka.

IS2A_U03
IS2A_U04
IS2A_U05
IS2A_U06
IS2A_U10
IS2A_U11
IS2A_U14
IS2A_U15
IS2A_U17

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

Tabela 3B. Kierunkowe efekty kształcenia z odwołaniem do charakterystyk dla obszaru
kształcenia w zakresie nauk technicznych
nazwa kierunku studiów: Informatyka stosowana
poziom kształcenia: II stopień - magisterskie
profil kształcenia: ogólnoakademicki
Efekty
Charakterystyki drugiego stopnia dla obszaru nauk technicznych
kierunkowe
WIEDZA: absolwent zna i rozumie
P7S_WG
podstawowe
procesy zachodzące w cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów
IS2A_W07
technicznych.
IS2A_W10
IS2A_W11
IS2A_W12

P7S_WK

ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości.

P7S_UW

planować i przeprowadzać eksperymenty, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski;

IS2A_W13
UMIEJĘTNOŚCI: absolwent potrafi
IS2A_U07
formułować i testować hipotezy związane z problemami inżynierskimi i prostymi problemami
badawczymi.

IS2A_U08
P7S_UW
IS2A_U09
IS2A_U12
IS2A_U13
P7S_UW
IS2A_U16
P7S_UW
IS2A_U17

przy formułowaniu i rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich, w tym zadań nietypowych,
a także prostych problemów badawczych:
- wykorzystać metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne;
- integrować wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych wł. dla kierunku studiów;
- ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć;
- zastosować podejście systemowe, uwzględniające także aspekty pozatechniczne;
- dokonać wstępnej oceny ekonom. proponowanych rozwiązań i podejmowanych działań inż.
dokonać krytycznej analizy istniejących rozwiązań technicznych oraz zaproponować ich ulepszenia
(usprawnienia).
zaprojektować zgodnie z zadaną specyfikacją, uwzględniającą aspekty pozatechniczne złożone
urządzenie, obiekt, system lub proces, związany z kierunkiem studiów, oraz zrealizować ten projekt,
co najmniej w części, używając właściwych metod, technik i narzędzi, przystosowując do tego celu
istniejące lub opracowując nowe metody, techniki i narzędzia.

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 magisterskich uzyskać 90 punktów ECTS, które są przypisane do
przedmiotów i modułów. Punkty te można uzyskać za zaliczone ćwiczenia, wykłady i zajęcia terenowe.
Zajęcia o charakterze praktycznym są realizowane jako ćwiczenia laboratoryjne lub projektowe. W
trakcie studiów magisterskich studenci zdają łącznie 8 egzaminów.
Studia drugiego stopnia trwają 3 semestry. Liczba godzin pracy studenta, umożliwiająca osiągnięcie
zakładanych efektów kształcenia na kierunku wynosi 2300 godzin w tym na studiach stacjonarnych 50%
(tj. 1150 godzin) stanowią godziny zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału
nauczycieli akademickich. Natomiast liczba godzin w programie studiów przeznaczona na realizację
wszystkich modułów i przedmiotów wynosi:
- na studiach stacjonarnych 800 godzin,
- na studiach niestacjonarnych 500 godzin.
Studenci odbywają praktykę dyplomową po 4 semestrze studiów.

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:
Statystyka i doświadczalnictwo
5
60
razem:
5
60

80
80

40
40

45
45

Zajęcia z zakresu treści kierunkowych:
razem:

57

680

860

430

530

3
3
6

30
30
60

32
32
64

15
15
30

17
17
34

5

0

15

0

15

17

0

131

0

41

22

0

146

0

56

Łącznie na kierunku:

90

800

1150

500

665

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

39
14

455
165

580
210

300
110

370
130

0
32
6

0
360
60

0
450
64

0
220
30

0
270
34

38

420

514

250

304

Zajęcia ogólnouczelniane, w tym:
Język obcy
Wiedza prawno-ekonomiczna
razem:
Praktyka dyplomowa:
Praca dyplomowa / Przygotowanie
do egzaminu dyplomowego:
razem:

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

3. Wykaz modułów/przedmiotów z określeniem zakładanych efektów kształcenia
Tabela 5. Wykaz modułów/przedmiotów z określeniem zakładanych efektów kształcenia
Nazwa przedmiotu ECTS

Kierunkowe efekty kształcenia
Symbol*

IS2A_W08
Analityczne bazy
danych A
Analityczne bazy
danych B

4

IS2A_U10
IS2A_K02

2

IS2A_K05
IS2A_K06
IS2A_W11

Opis kierunkowych efektów kształcenia
ma rozszerzoną wiedzę w zakresie przetwarzania oraz analizy dużych zasobów danych i informacji
gromadzonych w ramach procesów inżynierii rolniczej
wytwarza systemy informatyczne pozwalające na zarządzanie i udostępnianie dużych zbiorów
danych oraz wspomagające ich analizę, przetwarzanie i eksplorację
rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i pogłębiania swoich umiejętności praktycznych w
zakresie nowoczesnych technologii inżynierskich i informatycznych
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
posiada zaawansowaną wiedzę w zakresie identyfikacji zagrożeń oraz bezpieczeństwa infrastruktury
technicznej i sieciowej wykorzystywanej w przedsiębiorstwach
dysponuje zaawansowaną wiedzą w zakresie zdalnego, rozproszonego zarządzania danymi oraz

IS2A_W13 projektowania, implementacji i konserwacji usług sieciowych

potrafi opracować projekt oraz wykonać rozproszony system komputerowy wspomagający

IS2A_U07 zagadnienia z zakresu problemów inżynierskich
Bezpieczeństwo sieci
komp. A
Bezpieczeństwo sieci
komp. B

potrafi opracować zasady oraz wprowadzić sprzęt i oprogramowanie niezbędne do bezpiecznego

5
3

IS2A_U13 zarządzania przepływem informacji w organizacji

potrafi opracować usługę sieciową wspomagającą rozwiązywanie zagadnień inżynierskich i

IS2A_U16 informatycznych

posiada pogłębioną umiejętność posługiwania się obcojęzyczną terminologią fachową z zakresu

IS2A_U17 agroinżynierii i informatyki

rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i pogłębiania swoich umiejętności praktycznych w

IS2A_K02 zakresie nowoczesnych technologii inżynierskich i informatycznych

ma świadomość pozatechnicznych skutków podejmowanych działań w tym wpływie mechanizacji

IS2A_K04 na środowisko rolnicze oraz naturalne

wykazuje kreatywność w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań informatycznych w

IS2A_K05 zagadnieniach służących rozwiązaniu problemów inżynierskich

ma szeroką wiedzę dotyczącą projektowania, implementacji i wdrażania złożonych systemów

IS2A_W07 komputerowych, internetowych i mobilnych wspomagających rozwiązywanie problemów
Język obcy

3

IS2A_U17
IS2A_K07
IS2A_W03
IS2A_W04
IS2A_U03

Mechatronika

3

IS2A_U04
IS2A_U08
IS2A_K02
IS2A_K04

inżynierskich
posiada pogłębioną umiejętność posługiwania się obcojęzyczną terminologią fachową z zakresu
agroinżynierii 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
wykazuje szeroką wiedzę w zakresie projektowania procesów technicznych z uwzględnieniem
metod automatyzacji stosowanych do rozwiązania problemów agroinżynierii
zna szczegółowo budowę i funkcjonowanie konstrukcji mechatronicznych stosowanych w
agroinżynierii
umie dokonać szczegółowej oceny możliwości zastosowania automatyki i elektroniki w celu
optymalizacji procesów produkcji
przeprowadza analizę budowy i funkcjonowania wybranych rozwiązań konstrukcji
mechatronicznych
stosuje nowoczesne techniki Internetu Rzeczy w celu gromadzenia, przetwarzania lub wymieny
danych za pośrednictwem sieci komputerowej
rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i pogłębiania swoich umiejętności praktycznych w
zakresie nowoczesnych technologii inżynierskich i informatycznych
ma świadomość pozatechnicznych skutków podejmowanych działań w tym wpływie mechanizacji
na środowisko rolnicze oraz naturalne

ma rozszerzoną wiedzę w zakresie przetwarzania oraz analizy dużych zasobów danych i informacji

IS2A_W08 gromadzonych w ramach procesów inżynierii rolniczej
Modelowanie
danych i zarz.
bazami danych A
Modelowanie
danych i zarz.
bazami danych B

wytwarza systemy informatyczne pozwalające na zarządzanie i udostępnianie dużych zbiorów

IS2A_U10 danych oraz wspomagające ich analizę, przetwarzanie i eksplorację

rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i pogłębiania swoich umiejętności praktycznych w

5

IS2A_K02 zakresie nowoczesnych technologii inżynierskich i informatycznych

3

IS2A_K04 na środowisko rolnicze oraz naturalne

ma świadomość pozatechnicznych skutków podejmowanych działań w tym wpływie mechanizacji
wykazuje kreatywność w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań informatycznych w

IS2A_K05 zagadnieniach służących rozwiązaniu problemów inżynierskich

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

IS2A_K06 ramach realizowanego przedsięwzięcia

ma pogłębioną wiedzę w aspekcie wykorzystania metod obliczeniowych, statystycznych i

IS2A_W01 doświadczalnych w badaniu i analizie zjawisk zachodzących w przyrodzie

ma rozszerzoną wiedzę w zakresie przetwarzania oraz analizy dużych zasobów danych i informacji

IS2A_W08 gromadzonych w ramach procesów inżynierii rolniczej
IS2A_U09 umie wytworzyć złożoną aplikację internetową wspomagającą proces podejmowania decyzji
Modelowanie
neuronowe A
Modelowanie
neuronowe B

wytwarza systemy informatyczne pozwalające na zarządzanie i udostępnianie dużych zbiorów

5

IS2A_U10 danych oraz wspomagające ich analizę, przetwarzanie i eksplorację

3

IS2A_U15 parametrów analizowanego obiektu

stosuje nowoczesne, neuronowe metody analizy obrazu w celu nieinwazyjnego badania wybranych

IS2A_K02

rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i pogłębiania swoich umiejętności praktycznych w
zakresie nowoczesnych technologii inżynierskich i informatycznych

IS2A_K05

wykazuje kreatywność w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań informatycznych w
zagadnieniach służących rozwiązaniu problemów inżynierskich

IS2A_K06
IS2A_W05
Modelowanie
obiektów 3D A
Modelowanie
obiektów 3D B

4

IS2A_U05

2

IS2A_K05
IS2A_K06
IS2A_W12

może doradzać w zakresie doboru optymalnych technologii i/lub rozwiązań informatycznych w
ramach realizowanego przedsięwzięcia
posiada pogłębioną wiedzę w zakresie analizy i projektowania procesów oraz komputerowego
modelowania obiektów dla rozwiązania problemów agroinżynierii
opracowuje dokumentację projektową zawierającą modele obiektów występujących w przyrodzie i
systemach technicznych stosowanych w produkcji rolniczej
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
ma wiedzę dotyczącą zaawansowanych, neuronowych technik przetwarzania i analizy obrazów
cyfrowych
stosuje metody sztucznej inteligencji w tym sztucznych sieci neuronowych przy rozwiązaniu

Neuronowa analiza
obrazu A
Neuronowa analiza
obrazu B

4

IS2A_U14 problemów obarczonych wysokim ryzykiem i niepewnością

stosuje nowoczesne, neuronowe metody analizy obrazu w celu nieinwazyjnego badania wybranych

2

IS2A_U15 parametrów analizowanego obiektu

wykazuje kreatywność w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań informatycznych w

IS2A_K05 zagadnieniach służących rozwiązaniu problemów inżynierskich

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

IS2A_K06 ramach realizowanego przedsięwzięcia

ma szeroką wiedzę dotyczącą projektowania, implementacji i wdrażania złożonych systemów

IS2A_W07 komputerowych, internetowych i mobilnych wspomagających rozwiązywanie problemów
Nowoczesne
technologie w
aplikacjach
internetowych

IS2A_U07
3

IS2A_U09

inżynierskich
potrafi opracować projekt oraz wykonać rozproszony system komputerowy wspomagający
zagadnienia z zakresu problemów inżynierskich
umie wytworzyć złożoną aplikację internetową wspomagającą proces podejmowania decyzji
wykazuje kreatywność w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań informatycznych w

IS2A_K05 zagadnieniach służących rozwiązaniu problemów inżynierskich

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

IS2A_K06 ramach realizowanego przedsięwzięcia

posiada pogłębioną wiedzę w zakresie analizy i projektowania procesów oraz komputerowego

IS2A_W05 modelowania obiektów dla rozwiązania problemów agroinżynierii

wykorzystuje zaawansowane metody statystyczne i doświadczalne do analizy zjawisk zachodzących

IS2A_U01 w przyrodzie

potrafi stosować normy i standardy oraz dysponuje umiejętnościami praktycznymi w zakresie

IS2A_U02 stosowania metod oraz narzędzi ekonomicznych i prawnych w ramach prowadzonej działalności
Projektowanie
procesów

4

opracowuje dokumentację projektową zawierającą modele obiektów występujących w przyrodzie i

IS2A_U05 systemach technicznych stosowanych w produkcji rolniczej

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

IS2A_K01 odpowiedzialność za efekty jego pracy

rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i pogłębiania swoich umiejętności praktycznych w

IS2A_K02 zakresie nowoczesnych technologii inżynierskich i informatycznych

ma świadomość pozatechnicznych skutków podejmowanych działań w tym wpływie mechanizacji

IS2A_K04 na środowisko rolnicze oraz naturalne

ma pogłębioną wiedzę w aspekcie wykorzystania metod obliczeniowych, statystycznych i

IS2A_W01 doświadczalnych w badaniu i analizie zjawisk zachodzących w przyrodzie

wykorzystuje zaawansowane metody statystyczne i doświadczalne do analizy zjawisk zachodzących

IS2A_U01 w przyrodzie

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

Statystyka i
doświadczalnictwo

IS2A_K01 odpowiedzialność za efekty jego pracy
5

rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i pogłębiania swoich umiejętności praktycznych w

IS2A_K02 zakresie nowoczesnych technologii inżynierskich i informatycznych

rozumie znaczenie bezpieczeństwa w miejscu pracy, zachowania właściwych warunków na

IS2A_K03 stanowisku pracy, ograniczenia ryzyka, zasad właściwej obsługi sprzętu technicznego oraz istotności
IS2A_K04
IS2A_W05
IS2A_W07
IS2A_W09
Systemy informacji
przestrzennej A
Systemy informacji
przestrzennej B

4
2

zachowania praw własności intelektualnej
ma świadomość pozatechnicznych skutków podejmowanych działań w tym wpływie mechanizacji
na środowisko rolnicze oraz naturalne
posiada pogłębioną wiedzę w zakresie analizy i projektowania procesów oraz komputerowego
modelowania obiektów dla rozwiązania problemów agroinżynierii
ma szeroką wiedzę dotyczącą projektowania, implementacji i wdrażania złożonych systemów
komputerowych, internetowych i mobilnych wspomagających rozwiązywanie problemów
inżynierskich
ma aktualną wiedzę z zakresu technik pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania danych
przestrzennych dotyczących produkcji rolniczej
wytwarza systemy informatyczne pozwalające na zarządzanie i udostępnianie dużych zbiorów

IS2A_U10 danych oraz wspomagające ich analizę, przetwarzanie i eksplorację

umie opracować mapy wykorzystując geograficzne dane przestrzenne dotyczące procesów

IS2A_U11 zachodzących w ramach prowadzonej działalności

rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i pogłębiania swoich umiejętności praktycznych w

IS2A_K02 zakresie nowoczesnych technologii inżynierskich i informatycznych

wykazuje kreatywność w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań informatycznych w

IS2A_K05 zagadnieniach służących rozwiązaniu problemów inżynierskich

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

IS2A_K06 ramach realizowanego przedsięwzięcia

ma szeroką wiedzę dotyczącą projektowania, implementacji i wdrażania złożonych systemów

IS2A_W07 komputerowych, internetowych i mobilnych wspomagających rozwiązywanie problemów

ma rozszerzoną wiedzę w zakresie przetwarzania oraz analizy dużych zasobów danych i informacji

IS2A_W08 gromadzonych w ramach procesów inżynierii rolniczej

potrafi opracować projekt oraz wykonać rozproszony system komputerowy wspomagający

IS2A_U07 zagadnienia z zakresu problemów inżynierskich
Technologie
Internetu Przyszłości

1

stosuje nowoczesne techniki Internetu Rzeczy w celu gromadzenia, przetwarzania lub wymieny

IS2A_U08 danych za pośrednictwem sieci komputerowej

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

IS2A_K01 odpowiedzialność za efekty jego pracy

rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i pogłębiania swoich umiejętności praktycznych w

IS2A_K02 zakresie nowoczesnych technologii inżynierskich i informatycznych

wykazuje kreatywność w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań informatycznych w

IS2A_K05 zagadnieniach służących rozwiązaniu problemów inżynierskich

dysponuje zaawansowaną wiedzą z zakresu ekonomicznych, prawnych i społecznych aspektów

IS2A_W02 związanych z prowadzeniem działalności ze szczególnym uwzględnieniem problemów inżynierii
rolniczej
potrafi stosować normy i standardy oraz dysponuje umiejętnościami praktycznymi w zakresie

IS2A_U02 stosowania metod oraz narzędzi ekonomicznych i prawnych w ramach prowadzonej działalności
rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i pogłębiania swoich umiejętności praktycznych w

Wiedza prawnoekonomiczna

IS2A_K02 zakresie nowoczesnych technologii inżynierskich i informatycznych
3

rozumie znaczenie bezpieczeństwa w miejscu pracy, zachowania właściwych warunków na

IS2A_K03 stanowisku pracy, ograniczenia ryzyka, zasad właściwej obsługi sprzętu technicznego oraz istotności
IS2A_K04
IS2A_K07
IS2A_W10

Zaawansowane
programowanie
systemów CAD A
Zaawansowane
programowanie
systemów CAD B

zachowania praw własności intelektualnej
ma świadomość pozatechnicznych skutków podejmowanych działań w tym wpływie mechanizacji
na środowisko rolnicze oraz naturalne
ma umiejętność prowadzenia konsultacji, negocjacji, rozmów prowadzonych w obcym języku z
fachowcami z zakresu podejmowanych działań inżynierskich stosując właściwą dla danego obszaru
terminologię
zna nowoczesne, zaawansowane techniki programowania wykorzystywane w systemach
komputerowego wspomagania projektowania
przeprowadza analizę budowy i funkcjonowania wybranych rozwiązań konstrukcji

IS2A_U04 mechatronicznych

opracowuje skrypty zarządzające i automatyzujące procesem tworzenia, modyfikowanania i

5

IS2A_U12 analizowania projektów konstrukcji

3

IS2A_K02 zakresie nowoczesnych technologii inżynierskich i informatycznych

rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i pogłębiania swoich umiejętności praktycznych w
wykazuje kreatywność w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań informatycznych w

IS2A_K05 zagadnieniach służących rozwiązaniu problemów inżynierskich

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

IS2A_K06 ramach realizowanego przedsięwzięcia

ma pogłębioną wiedzę w aspekcie wykorzystania metod obliczeniowych, statystycznych i

IS2A_W01 doświadczalnych w badaniu i analizie zjawisk zachodzących w przyrodzie

dysponuje zaawansowaną wiedzą z zakresu ekonomicznych, prawnych i społecznych aspektów

IS2A_W02 związanych z prowadzeniem działalności ze szczególnym uwzględnieniem problemów inżynierii
rolniczej

IS2A_W06

zna metody wspomagające zarządzanie jakością oraz obszary ich zastosowania w agroinżynierii
wykorzystuje zaawansowane metody statystyczne i doświadczalne do analizy zjawisk zachodzących

IS2A_U01 w przyrodzie

potrafi stosować normy i standardy oraz dysponuje umiejętnościami praktycznymi w zakresie

Zarządzanie jakością

3

IS2A_U02 stosowania metod oraz narzędzi ekonomicznych i prawnych w ramach prowadzonej działalności
IS2A_U06

projektuje i wdraża systemy zarządzania jakością dla rozwiązania problemów inżynierii rolniczej
potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, w tym kierować zespołem, przyjmując

IS2A_K01 odpowiedzialność za efekty jego pracy

rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i pogłębiania swoich umiejętności praktycznych w

IS2A_K02 zakresie nowoczesnych technologii inżynierskich i informatycznych

rozumie znaczenie bezpieczeństwa w miejscu pracy, zachowania właściwych warunków na

IS2A_K03 stanowisku pracy, ograniczenia ryzyka, zasad właściwej obsługi sprzętu technicznego oraz istotności
IS2A_K04
IS2A_W07
IS2A_U07
Zarządzanie
projektami
informatycznymi

4

IS2A_K01
IS2A_K02
IS2A_K05
IS2A_K06

zachowania praw własności intelektualnej
ma świadomość pozatechnicznych skutków podejmowanych działań w tym wpływie mechanizacji
na środowisko rolnicze oraz naturalne
ma szeroką wiedzę dotyczącą projektowania, implementacji i wdrażania złożonych systemów
komputerowych, internetowych i mobilnych wspomagających rozwiązywanie problemów
inżynierskich
potrafi opracować projekt oraz wykonać rozproszony system komputerowy wspomagający
zagadnienia z zakresu problemów inżynierskich
potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, w tym kierować zespołem, przyjmując
odpowiedzialność za efekty jego pracy
rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i pogłębiania swoich umiejętności praktycznych w
zakresie nowoczesnych technologii inżynierskich i informatycznych
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

posiada zaawansowaną wiedzę w zakresie identyfikacji zagrożeń oraz bezpieczeństwa infrastruktury

IS2A_W11 technicznej i sieciowej wykorzystywanej w przedsiębiorstwach

dysponuje zaawansowaną wiedzą w zakresie zdalnego, rozproszonego zarządzania danymi oraz

IS2A_W13 projektowania, implementacji i konserwacji usług sieciowych

potrafi opracować projekt oraz wykonać rozproszony system komputerowy wspomagający

IS2A_U07 zagadnienia z zakresu problemów inżynierskich

potrafi opracować zasady oraz wprowadzić sprzęt i oprogramowanie niezbędne do bezpiecznego

Zarządzanie
serwerami usług
sieciowych

IS2A_U13 zarządzania przepływem informacji w organizacji

#### IS2A_U16 potrafi opracować usługę sieciową wspomagającą rozwiązywanie zagadnień inżynierskich i
informatycznych
posiada pogłębioną umiejętność posługiwania się obcojęzyczną terminologią fachową z zakresu

IS2A_U17 agroinżynierii i informatyki

rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i pogłębiania swoich umiejętności praktycznych w

IS2A_K02 zakresie nowoczesnych technologii inżynierskich i informatycznych

ma świadomość pozatechnicznych skutków podejmowanych działań w tym wpływie mechanizacji

IS2A_K04 na środowisko rolnicze oraz naturalne

wykazuje kreatywność w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań informatycznych w

IS2A_K05 zagadnieniach służących rozwiązaniu problemów inżynierskich

wykazuje szeroką wiedzę w zakresie projektowania procesów technicznych z uwzględnieniem

IS2A_W03 metod automatyzacji stosowanych do rozwiązania problemów agroinżynierii

umie dokonać szczegółowej oceny możliwości zastosowania automatyki i elektroniki w celu

IS2A_U03 optymalizacji procesów produkcji
Zastosowanie
automatyki

4

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

IS2A_K01 odpowiedzialność za efekty jego pracy

rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i pogłębiania swoich umiejętności praktycznych w

IS2A_K02 zakresie nowoczesnych technologii inżynierskich i informatycznych

wykazuje kreatywność w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań informatycznych w

IS2A_K05 zagadnieniach służących rozwiązaniu problemów inżynierskich

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

IS2A IS2A IS2A IS2A IS2A IS2A IS2A IS2A IS2A IS2A IS2A IS2A IS2A
W01 W02 W03 W04 W05 W06 W07 W08 W09 W10 W11 W12 W13

Analityczne bazy danych
Bezpieczeństwo sieci komputerowych
Język obcy
Mechatronika
Modelowanie danych i zarządzanie bazami danych
Modelowanie neuronowe
Modelowanie obiektów 3D
Neuronowa analiza obrazu
Nowoczesne tech. w aplikacjach internetowych
Projektowanie procesów
Statystyka i doświadczalnictwo
Systemy informacji przestrzennej
Technologie Internetu Przyszłości
Wiedza prawno-ekonomiczna
Zaawansowane programowanie systemów CAD
Zarządzanie jakością
Zarządzanie projektami informatycznymi
Zarządzanie serwerami usług sieciowych
Zastosowanie automatyki

+
+

+

+
+

+
+
+

+
+

+
+
+
+
+

+
+

+
+

+
+

+

+

+
+

3

2

+
2

1

3

1

5

4

1

1

+

+

2

2

1

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

IS2A IS2A IS2A IS2A IS2A IS2A IS2A IS2A IS2A IS2A IS2A IS2A IS2A IS2A IS2A IS2A IS2A
U01 U02 U03 U04 U05 U06 U07 U08 U09 U10 U11 U12 U13 U14 U15 U16 U17

Analityczne bazy danych

+

Bezpieczeństwo sieci komputerowych
Język obcy
Mechatronika
Modelowanie danych
i zarządzanie bazami danych
Modelowanie neuronowe
Modelowanie obiektów 3D
Neuronowa analiza obrazu
Nowoczesne tech. w aplikacjach
internetowych
Projektowanie procesów
Statystyka i doświadczalnictwo
Systemy informacji przestrzennej
Technologie Internetu Przyszłości
Wiedza prawno-ekonomiczna
Zaawansowane programowanie
systemów CAD
Zarządzanie jakością
Zarządzanie projektami
informatycznymi
Zarządzanie serwerami
usług sieciowych
Zastosowanie automatyki

+

+

+

+
+

+

+

+
+
+

+

+

+

+
+
+
+

+

+

+

+
+
+

+

+

+
+
+

+

+

+
+
+

+

+

+

3

3

2

2

2

1

5

2

2

4

1

1

2

1

2

1

3

Tabela 6C. Matryca efektów kształcenia w kategorii KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Kierunkowe efekty kształcenia
Nazwa przedmiotu

Analityczne bazy danych
Bezpieczeństwo sieci komputerowych
Język obcy
Mechatronika
Modelowanie danych i zarządzanie bazami danych
Modelowanie neuronowe
Modelowanie obiektów 3D
Neuronowa analiza obrazu
Nowoczesne tech. w aplikacjach internetowych
Projektowanie procesów
Statystyka i doświadczalnictwo
Systemy informacji przestrzennej
Technologie Internetu Przyszłości
Wiedza prawno-ekonomiczna
Zaawansowane programowanie systemów CAD
Zarządzanie jakością
Zarządzanie projektami informatycznymi
Zarządzanie serwerami usług sieciowych
Zastosowanie automatyki

IS2A

IS2A

IS2A

IS2A

IS2A

IS2A

IS2A

K01

K02

K03

K04

K05

K06

K07

+

+
+

+

+
+
+
+

+
+

+

+
+

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

6

14

+

+
+

+

+
+

3

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+

+

+

+

+
+
+

+

+

8

13

9

+
+

+

+

+

2

5. Plan studiów stacjonarnych
Tabela 7. Plan studiów stacjonarnych
STACJONARNE
Liczba godzin
Typ grupy Jednostka
Forma
inne
praca własna
zajęcia
ćw.
zakończenia
realizująca
studenta
wykł. ćw. inne z udziałem
4
5
6
7
8
9
10
11

Lp.

Nazwa modułu/przedmiotu

Liczba
ECTS

Łącznie
(4+5+6+7+8)

0

1

2

3

3
3
3
4
5
3
4
5
30

75
75
75
100
125
75
105
125
755

15
15
15
15
30
15
15
0
120

15
30
15
30
30
30
30
0
180

0
0
0
0
0
0
0
0
0

10
15
2
10
20
10
15
15
97

35
15
43
45
45
20
45
110
358

Z
Z
Z
Z
E
Z
E
Z
2E / 6Z

GI
GI
GC
GI
GI
GI
GI
-

IIB
IIB
SJO
IIB
KMMiS
IIB
IIB
-

8
5
3
3
5
8
5
3
3
5

200
125
75
75
125
200
125
75
75
125

30
15
15
15
15
30
15
15
15
15

45
30
15
15
30
45
30
15
15
30

0

20
15
5
5
15
20
15
5
15
5

105
65
40
40
65
105
65
40
40
65

E, Z
E
Z
Z
E
E, Z
E
Z
Z
E

GI, GI
GI
GI
GI
GI
GI, GI
GI
GI
GI
GI

IIB
IIB
IIB
IIB
IIB
IIB, IIB
IIB
IIB
IIB
IIB

2

50

0

30

0

5

15

Z

GI

IIB

1
3
4
3
29

35
75
100
75
735

10
30
15
15
130

10
0
30
30
190

0
0
0
0
0

10
2
15
5
77

5
43
40
25
338

Z
Z
E
Z
3E / 6Z

GI
GW
GI
GI

IIB
KNS,KZiP
IIB
IIB

Semestr 1 (letni)
1
Mechatronika
2
Nowoczesne technologie w aplikacjach internetowych
3
Język obcy (wybór przedmiotu - język)
4
Projektowanie procesów
5
Statystyka i doświadczalnictwo
6
Zarządzanie jakością
7
Zastosowanie automatyki
8
Praktyka dyplomowa (4 tyg.)
łącznie
Semestr 2 (zimowy)
1,2
Moduł do wyboru [1]:
Bezpieczeństwo sieci komputerowych A
A1
Modelowanie danych i zarządzanie bazami danych B
Bezpieczeństwo sieci komputerowych B
B1
Modelowanie danych i zarządzanie bazami danych A
3,4
Moduł do wyboru [2]:
Modelowanie neuronowe A
A2
Zaawansowane programowanie systemów CAD B
Modelowanie neuronowe B
B2
Zaawansowane programowanie systemów CAD A
Seminarium dyplomowe magisterskie I
5
(do wyboru: aplikacje komputerowe, internetowe, mobilne)

6
7
8
9

Technologie Internetu Przyszłości
Wiedza prawno-ekonomiczna (wybór przedmiotów)
Zarządzanie projektami informatycznymi
Zarządzanie serwerami usług sieciowych
łącznie

0
0
0
0
0

Semestr 3 (letni)
1,2
Moduł do wyboru [3]:
Analityczne bazy danych A
A3
Modelowanie obiektów 3D B
Analityczne bazy danych B
B3
Modelowanie obiektów 3D A
Moduł do wyboru [4]:
3,4
Neuronowa analiza obrazu A
A4
Systemy informacji przestrzennej B
Neuronowa analiza obrazu B
B4
Systemy informacji przestrzennej A
Seminarium dyplomowe magisterskie II
5

6
4
2
2
4
6
4
2
2
4

155
100
55
55
100
155
100
55
55
100

30
15
15
15
15
30
15
15
15
15

45
30
15
15
30
45
30
15
15
30

0

2

50

0

30

17

450

0

łącznie

31

810

60

razem na studiach

90

2300

(do wyboru: aplikacje komputerowe, internetowe, mobilne)

7

Praca dyplomowa / Przygotowanie do egzaminu
dyplomowego

20
15
5
5
15
20
15
5
5
15

60
40
20
20
40
60
40
20
20
40

E, Z
E
Z
Z
E
E, Z
E
Z
Z
E

GI, GI
GI
GI
GI
GI
GI, GI
GI
GI
GI
GI

IIB, IIB
IIB
IIB
IIB
IIB
IIB, IIB
IIB
IIB
IIB
IIB

0

5

15

Z

GI

IIB

0

0

131

319

E

-

IIB

120

0

176

454

3E / 5Z

310 490
800

0

350

1150

8E / 16Z

0
0
0
0
0

1150

6. Plan studiów niestacjonarnych
Tabela 8. Plan studiów niestacjonarnych
NIESTACJONARNE
Liczba godzin
Forma
Typ grupy Jednostka
inne
praca własna
zajęcia
zakończenia
ćw.
realizująca
studenta
wykł. ćw. inne z udziałem
4
5
6
7
8
9
10
11

Lp.

Nazwa modułu/przedmiotu

Liczba
ECTS

Łącznie
(4+5+6+7+8)

0

1

2

3

3
3
4
5
3
4
3
4
29

75
75
100
130
75
100
82
100
737

10
10
10
20
10
10
10
10
90

10
20
20
20
20
20
20
20
150

0
0
0
0
0
0
0
0
0

5
5
5
5
5
15
5
5
50

50
40
65
85
40
55
47
65
447

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

GI
GI
GI
GI
GI
GI
GI
GI

IIB
IIB
IIB
KMMiS
IIB
IIB
IIB
IIB

8
5
3
3
5
8
5
3
3
5
3
5

200
125
75
75
125
200
125
75
75
125
75
125

20
10
10
10
10
20
10
10
10
10
0
0

30
20
10
10
20
30
20
10
10
20
15
0

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

10
5
5
5
5
10
5
5
5
5
2
15

140
90
50
50
90
140
90
50
50
90
58
110

E, Z
E
Z
Z
E
E, Z
E
Z
Z
E
Z
Z

GI, GI
GI
GI
GI
GI
GI, GI
GI
GI
GI
GI
GC
-

IIB
IIB
IIB
IIB
IIB
IIB, IIB
IIB
IIB
IIB
IIB
SJO
-

2

50

0

10

0

5

35

Z

GI

IIB

1
27

45
695

10
50

0
85

0
0

5
47

30
513

Z
2E / 6Z

GI

IIB

Semestr 1 (zimowy)
1
Mechatronika
2
Nowoczesne technologie w aplikacjach internetowych
3
Projektowanie procesów
4
Statystyka i doświadczalnictwo
5
Zarządzanie jakością
6
Zarządzanie projektami informatycznymi
7
Zarządzanie serwerami usług sieciowych
8
Zastosowanie automatyki
łącznie
Semestr 2 (letni)
1,2
Moduł do wyboru [1]:
Bezpieczeństwo sieci komputerowych A
A1
Modelowanie danych i zarządzanie bazami danych B
Bezpieczeństwo sieci komputerowych B
B1
Modelowanie danych i zarządzanie bazami danych A
3,4
Moduł do wyboru [2]:
Modelowanie neuronowe A
A2
Zaawansowane programowanie systemów CAD B
Modelowanie neuronowe B
B2
Zaawansowane programowanie systemów CAD A
5
Język obcy (wybór przedmiotu - język)
6
Praktyka dyplomowa (4 tyg.)
Seminarium dyplomowe magisterskie I
7
(do wyboru: aplikacje komputerowe, internetowe, mobilne)

8

Technologie Internetu Przyszłości
łącznie

Semestr 3 (zimowy)
1,2
Moduł do wyboru [3]:
Analityczne bazy danych A
A3
Modelowanie obiektów 3D B
Analityczne bazy danych B
B3
Modelowanie obiektów 3D A
Moduł do wyboru [4]:
3,4
Neuronowa analiza obrazu A
A4
Systemy informacji przestrzennej B
Neuronowa analiza obrazu B
B4
Systemy informacji przestrzennej A
Seminarium dyplomowe magisterskie II
5

6
4
2
2
4
6
4
2
2
4

155
100
55
55
100
155
100
55
55
100

20
10
10
10
10
20
10
10
10
10

30
20
10
10
20
30
20
10
10
20

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

10
5
5
5
5
10
5
5
5
5

95
65
30
30
65
95
65
30
30
65

E, Z
E
Z
Z
E
E, Z
E
Z
Z
E

GI, GI
GI
GI
GI
GI
GI, GI
GI
GI
GI
GI

IIB, IIB
IIB
IIB
IIB
IIB
IIB, IIB
IIB
IIB
IIB
IIB

2

50

0

10

0

5

35

Z

GI

IIB

17

433

0

0

0

41

392

E

-

IIB

3
34

75
868

15
55

0
70

0
0

2
68

58
675

Z
3E / 5Z

GW

KNS,KZiP

łącznie

razem na studiach

90

2300

195 305
500

0

165

1635

8E / 16Z

(do wyboru: aplikacje komputerowe, internetowe, mobilne)

6
7

Praca dyplomowa / Przygotowanie do egzaminu
dyplomowego
Wiedza prawno-ekonomiczna (wybór przedmiotów)

665

7. Wymiar, zasady i formy odbywania praktyk
Studenci odbywają praktykę dyplomową po 4 semestrze studiów w wymiarze 4 tygodni.
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
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Typ
A
A
A
B
B
B
B
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

Przedmiot / Moduł
Analityczne bazy danych A
Analityczne bazy danych B
Bezpieczeństwo sieci komputerowych A
Bezpieczeństwo sieci komputerowych B
Język obcy - Innovations in ICT for agriculture
Mechatronika
Modelowanie danych i zarządzanie bazami danych A
Modelowanie danych i zarządzanie bazami danych B
Modelowanie neuronowe A
Modelowanie neuronowe B
Modelowanie obiektów 3D A
Modelowanie obiektów 3D B
Neuronowa analiza obrazu A
Neuronowa analiza obrazu B
Nowoczesne technologie w aplikacjach internetowych
Projektowanie procesów
Statystyka i doświadczalnictwo
Systemy informacji przestrzennej A
Systemy informacji przestrzennej B
Technologie Internetu Przyszłości
Zaawansowane programowanie systemów CAD A
Zaawansowane programowanie systemów CAD B
Zarządzanie jakością
Zarządzanie projektami informatycznymi
Zarządzanie serwerami usług sieciowych
Zastosowanie automatyki

Wiedza prawno-ekonomiczna (przedmioty do wyboru):
27
C Bioetyka i metodologia nauk przyrodniczych
28
C Dietetyka i planowanie żywienia
29
C Ekonomiczne i prawne aspekty prowadzenia przeds.
30
C Fundusze unijne dla rolnictwa i obszarów wiejskich
31
C Podstawy finansów i rachunkowości
32
C Podstawy gospodarowania zasobami ludzkimi
33
C Podstawy marketingu i promocji
34
C Prawo w biznesie
35
C Prawoznawstwo
36
37
38
39

C
C
C
C

Przedsiębiorczość z elementami zarządzania jakością
Socjologia i psychologia środowisk wiejskich
Społ. i prawne implikacje osiągnięć genetyki i hodowli
Tworzenie i prowadzenie małej firmy

Kierownik
Wojciech Mueller, prof. dr hab.
Wojciech Mueller, prof. dr hab.
Sebastian Kujawa, dr inż.
Sebastian Kujawa, dr inż.
Jerzy Weres, prof. dr hab.
Mariusz Łoboda, dr inż.
Wojciech Mueller, prof. dr hab.
Wojciech Mueller, prof. dr hab.
Piotr Boniecki, prof. dr hab
Piotr Boniecki, prof. dr hab
Jerzy Weres, prof. dr hab.
Jerzy Weres, prof. dr hab.
Piotr Boniecki, prof. dr hab
Piotr Boniecki, prof. dr hab
Jerzy Weres, prof. dr hab.
Czesław Rzeźnik, prof. dr hab.
Wiesław Pilarczyk, prof. dr hab.
Janina Rudowicz-Nawrocka, dr inż.
Janina Rudowicz-Nawrocka, dr inż.
Jerzy Weres, prof. dr hab.
Wojciech Mueller, prof. dr hab.
Wojciech Mueller, prof. dr hab.
Karol Durczak, dr inż.
Jerzy Weres, prof. dr hab.
Sebastian Kujawa, dr inż.
Aleksander Jędruś, dr inż.

Krzysztof Nowak, prof. dr hab.
Jan Jeszka, prof. dr hab.
Dariusz Majchrzycki, dr
Wawrzyniec Czubak, dr hab
Dorota Czerwińska-Kayzer, dr
Magdalena Kozera-Kowalska, dr
Szymon Tarant, dr
Izabela Hasińska. dr
Izabela Lipińska, dr
Olga Stefko, dr
Dariusz Pieńkowski, dr hab
Jerzy Nawracała, dr hab.
Jakub Hadyński, dr hab

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

Punkty
ECTS

Analityczne bazy danych A

Numer
katalogowy

4

Nazwa w j. angielskim

Analytical database A
Jednostka(i) realizująca(e) przedmiot/moduł (instytut/katedra)
Instytut Inżynierii Biosystemów
Kierownik przedmiotu/modułu

prof. dr hab. Wojciech Mueller
Kierunek studiów

Poziom

Profil

Semestr

Informatyka Stosowana

Studia II stopnia

ogólnoakademicki

3

Specjalność
-

Specjalizacja magisterska
-

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
30
- ćwiczenia
15
- konsultacje
40
- praca własna studenta
Łączna liczba godzin: 100
CEL PRZEDMIOTU/MODUŁU

Łączna liczba godzin:

10
20
5
65
100

Celem zajęć jest zdobycie przez studenta wiedzy i umiejętności praktycznych pozwalających na zaprojektowanie i wytworzenie hurtowni
tematycznej dotyczącej rolnictwa oraz aplikacji, umożliwiającej współpracę z wspomnianą bazą analityczną. W procesie nauczania
słuchacze poznają różnice pomiędzy systemami operacyjnymi a strategicznymi, opanują pojęcia definiujące strukturę hurtowni danych.
Zostaną zapoznani z fazami projektowania hurtowni danych oraz metodami właściwymi poszczególnym etapom modelowania. Poznają i
nauczą się wykorzystywać narzędzia programistyczne Visual Studio oraz dostępne na poziomie SQL Server-a wykorzystywane w procesie
budowy bazy analitycznej począwszy od fazy integracji danych poprzez utworzenie kostki wielowymiarowej, a skończywszy na generacji
raportów. Posiądą wiedzę i umiejętności w zakresie języka MDX pozwalającego odpytywać wielowymiarowe struktury danych. Opanują,
a przedtem poznają model obiektowy ADOMD.NET wykorzystywany przy tworzeniu aplikacji współpracujących z bazami
analitycznymi.Zdobyta wiedza zostanie pogłębiona i utrwalona w wyniku samodzielnego wykonania projektu baz analitycznej i
współpracującej z nią aplikacji, co będzie wiązało się również z nabyciem odpowiednich umiejętności.

METODY DYDAKTYCZNE
1. Wykłady – przedstawienie wiedzy teoretycznej
2. Wykłady – prezentacja i analiza przykładowych utworzonych hurtowni danych
3. Ćwiczenia w sali komputerowej – dokonanie integracji danych, wytworzenie hurtowni danych oraz aplikacji z niej korzystającej
4. Ćwiczenia –omówienie i analiza zagadnień z zakresu zadanych w ramach zaliczenia ćwiczeń projektu

E1. Dysponuje wiedzą z zakresu wielowymiarowych struktur tworzących bazy analitycznych oraz zna etapy
modelowania hurtowni danych.
E2. Ma wiedzę z zakresu języka MDX umożliwiającego eksplorację baz analitycznych.
E3. Zna i rozumie interfejs programistyczny ADOMD.NET, tworzący obiektowy modele dostępu do danych
zlokalizowanych w bazie analitycznej, który stosujemy tworząc aplikacje współpracującą z hurtownia danych.
E4. Ma wiedzę o sposobach oraz rozumie konieczność odwzorowania retrospekcji dotyczącej poszczególnych
komponentów tworzących hurtownię.
E5. Umie zrealizować złożony proces ekstrakcji danych z wykorzystaniem wielu źródeł przy jednoczesnej ich
transformacji zrealizowanej z wykorzystaniem języków programowania, zmierzający do uzyskania fundamentów
hurtowni danych.
E6. Potrafi zaprojektować zgodnie z obowiązującymi regułami oraz utworzyć, bazę analityczną, o złożonej strukturze
wymiarów, dotyczącej obszaru rolnictwa
E7. Umie zaprojektować i wytworzyć aplikacje umożliwiającą manipulację danymi zawartymi w hurtowni danych. Do
realizacji tego celu potrafi umiejętnie wykorzystać interfejs programistyczny ADOMD.NET wraz z językiem MDX
pozwalającym na wielokierunkowe odpytywanie bazy analitycznej.

IS2A_U10

E8. Ma świadomość istotnej i wzrastającej roli baz analitycznych w procesie podejmowania strategicznych decyzji w
przedsiębiorstwach rolniczych, co niewątpliwie sprzyja poprawie ich konkurencyjności na rynku.
E9. Rozumie potrzebę samodzielnej pracy mającej na celu utrwalenie oraz poszerzenie zdobytej wiedzy i wykształconych
umiejętności pozwalających na wytwarzanie hurtowni danych i aplikacji je wykorzystujących, wspomagających
rolnictwo.
E10. Ma umiejętności współpracy w zespole w zakresie tworzenia zarówno baz analitycznych, jak i aplikacji z nimi
współpracującymi jedno stanowiskowych oraz internetowych.

IS2A_K02
IS2A_K05
IS2A_K06

Kompetencje
społeczne

Wiedza

Odniesienie
do efektów
kierunkowych
IS2A_W08

Umiejętności

EFEKTY KSZTAŁCENIA

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

Numery efektów

E1 – E10

TREŚCI KSZTAŁCENIA
I wykład - Podstawowe pojęcia i elementy składowe hurtowni danych. Specyfika i przeznaczenie baz analitycznych. Graficzna
reprezentacja modelu konceptualnego.
II wykład - Przepływ danych w procesie tworzenia, aktualizacji i użytkowania hurtowni danych. Etapy budowy baz analitycznych.
III wykład - Ekstrakcja i integracja danych. Środowiska informatyczne wykorzystywane w tym procesie.
IV i V wykład - Zadania integracyjne, ich rodzaje oraz dostępne komponenty w środowisku Visual Studio 2015 na poziomie tworzenia
usług integracyjnych. Użycie kontenerów ; For loop, Foreach loop i Sequence. Korzystanie ze zmiennych, skryptów C# i algorytmów
rozmytych.
VI wykład – Retrospekcja w hurtowniach danych i sposoby jej odwzorowania.
VII wykład – Modelowanie koncepcyjne, dostępne metody, modelowanie logiczne i implementacja.
VIII i IX wykład – Tworzenie hurtowni danych z wykorzystaniem narzędzi Microsoft . Określenie źródła i widoku danych. Definiowanie
tabeli faktów i wybór miar wraz ze sposobem ich agregacji. Tworzenie wymiarów i hierarchii oraz ich modyfikacja. Budowa projektu i
jego publikacja na serwerze analitycznym. Przeglądanie danych tworzących wymiary oraz wypełniających kostki analityczne
X wykład – Składnia języka MDX, definicja krotki, interfejsy graficzne pozwalające na graficzne tworzenie zapytań na poziomie różnych
narzędzi informatycznych.
XI wykład – Tworzenie miar wyliczeniowych oraz miar ad hoc. Jednoczesne ich wykorzystanie na poziomie zapytań
XII wykład – Budowa zbiorów zarówno o charakterze trwałym i tymczasowym. Funkcje nawigacyjne wykorzystywane w tworzeniu
zbiorów.
XIII wykład – Klasy tworzące interfejs programistyczny ADOMD.NET. Obiekty tworzone i wykorzystywane na poziomie modelu
połączeniowego.
XIV wykład – Model bezpołączeniowy oraz obiekty wykorzystywane do przejmowania danych. Metody i właściwości obiektu Cellset
pozwalające na udostępnianie danych.
XV wykład – Tworzenie raportów z wykorzystaniem MS Excel i Reporting Services.
Ćwiczenia
Projektowanie koncepcyjne i logiczne hurtowni danych.
Interfejs umożliwiający zarządzanie usługami integracyjnymi, analitycznymi i raportami - SQL Server Management Studio.
Środowisko programistyczne Visual Studio 2015 jako podstawowe narzędzie do tworzenia usług integracyjnych z jednoczesnym
wykorzystaniem języka SQL i dowolnego języka programistycznego, zgodnego z tą technologią.
Budowa usług integracyjnych, z wykorzystaniem szablonów struktur, w formie kontenerów przy tworzeniu różnorakich zadań przepływu
danych. Użycie kontenerów For loop, Foreach loop i Sequence przy tworzeniu prostych i złożonych zadań przepływu.
Wykorzystanie mechanizmów poprawiających jakość danych, poprzez zastosowanie komponentów wyposażonych w algorytmy
przeszukiwania i grupowania rozmytego.
Interaktywne tworzenie struktur analitycznych w środowisku Visual Studio 2015. Kompleksowe tworzenie kostek analitycznych opartych
na istniejących źródłach. Określanie miar oraz sposobu ich agregacji, wymiarów oraz ich atrybutów.
Etapowa budowa struktur analitycznych poprzedzająca tworzenie źródła danych. Generowanie struktur relacyjnych.
Tworzenie hierarchii na bazie jednej oraz wielu tabel. Modyfikacja wymiarów. Tworzenie miar wyliczeniowych.
Składnia języka MDX. Budowa zapytań zawierających wiele osi, miary i zbiory tworzone ad hoc. Użycie funkcji nawigacyjnych przy
tworzeniu zbiorów dotyczących miar i wymiarów.
Budowa aplikacji, pozwalającej na dostęp do baz analitycznych, wykorzystującej interfejs programistyczny ADOMD.NET.

Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu/modułu
1. Kolokwium zaliczeniowe.
Kolokwia polegającej na samodzielnym utworzeniu modelu hurtowni danych
2. Samodzielne tworzenie projektu w grupach – złożony projekt.
3. Egzamin pisemny.
WYKAZ LITERATURY

Procentowy udział w końcowej ocenie

30%
20%
50%

C. Todman Projektowanie hurtowni danych Wspomaganie zarządzania relacjami z klientami. Helion 2011
D. Mendrala, M. Szeliga Serwer SQL 2008 Usługi biznesowe. Helion 2009
A. Pelikant Hurtownie danych Od przetwarzania analitycznego do raportowania. Helion 2011
P. Vidette Tworzenie hurtowni danych. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne 2000.
M. Jarke, M. Lenzerini, Y. Vassiliou. Hurtownie danych - podstawy organizacji i funkcjonowania. Wyd. Szkolne i Pedagogiczne 2003

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

Punkty
ECTS

Analityczne bazy danych B

Numer
katalogowy

2

Nazwa w j. angielskim

Analytical database 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 II stopnia

ogólnoakademicki

3

Specjalność
-

Specjalizacja magisterska
-

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
15
- ćwiczenia
5
- konsultacje
20
- praca własna studenta
Łączna liczba godzin:
55
CEL PRZEDMIOTU/MODUŁU

Łączna liczba godzin:

10
10
5
30
55

Celem zajęć jest zdobycie przez studenta wiedzy i umiejętności praktycznych pozwalających na zaprojektowanie i wytworzenie hurtowni
tematycznej dotyczącej rolnictwa oraz aplikacji, umożliwiającej współpracę z wspomnianą bazą analityczną. W procesie nauczania
słuchacze poznają różnice pomiędzy systemami operacyjnymi a strategicznymi, opanują pojęcia definiujące strukturę hurtowni danych.
Zostaną zapoznani z fazami projektowania hurtowni danych oraz metodami właściwymi poszczególnym etapom modelowania. Poznają i
nauczą się wykorzystywać narzędzia programistyczne Visual Studio 2015 oraz dostępne na poziomie SQL Server-a wykorzystywane w
procesie budowy bazy analitycznej począwszy od fazy integracji danych poprzez utworzenie kostki wielowymiarowej, a skończywszy na
generacji raportów. Posiądą wiedzę i umiejętności w zakresie języka MDX pozwalającego odpytywać wielowymiarowe struktury danych.
Opanują, a przedtem poznają model obiektowy ADOMD.NET wykorzystywany przy tworzeniu aplikacji współpracujących z bazami
analitycznymi. Zdobyta wiedza zostanie pogłębiona i utrwalona w wyniku samodzielnego wykonania projektu baz analitycznej i
współpracującej z nią aplikacji, co będzie wiązało się również z nabyciem odpowiednich umiejętności.

METODY DYDAKTYCZNE
1. Wykłady – przedstawienie wiedzy teoretycznej
2. Wykłady – prezentacja i analiza przykładowych utworzonych hurtowni danych
3. Ćwiczenia w sali komputerowej – dokonanie integracji danych, wytworzenie hurtowni danych oraz aplikacji z niej korzystającej
4. Ćwiczenia – omówienie i analiza zagadnień z zakresu zadanych w ramach zaliczenia ćwiczeń projektu

Kompetencje
społeczne

Umiejętności

Wiedza

EFEKTY KSZTAŁCENIA
E1. Dysponuje wiedzą z zakresu wielowymiarowych struktur tworzących bazy analitycznych oraz zna etapy
modelowania hurtowni danych.
E2. Ma wiedzę z zakresu języka MDX umożliwiającego eksplorację baz analitycznych.
E3. Zna i rozumie interfejs programistyczny ADOMD.NET, tworzący obiektowy modele dostępu do danych
zlokalizowanych w bazie analitycznej, który stosujemy tworząc aplikacje współpracującą z hurtownia danych.
E4. Ma wiedzę o sposobach oraz rozumie konieczność odwzorowania retrospekcji dotyczącej poszczególnych
komponentów tworzących hurtownię.
E5. Umie zrealizować złożony proces ekstrakcji danych z wykorzystaniem wielu źródeł przy jednoczesnej ich
transformacji zrealizowanej z wykorzystaniem języków programowania, zmierzający do uzyskania fundamentów
hurtowni danych.
E6. Potrafi zaprojektować zgodnie z obowiązującymi regułami oraz utworzyć, bazę analityczną, o złożonej strukturze
wymiarów, dotyczącej obszaru rolnictwa
E7. Umie zaprojektować i wytworzyć aplikacje umożliwiającą manipulację danymi zawartymi w hurtowni danych. Do
realizacji tego celu potrafi umiejętnie wykorzystać interfejs programistyczny ADOMD.NET wraz z językiem MDX
pozwalającym na wielokierunkowe odpytywanie bazy analitycznej.
E8. Ma świadomość istotnej i wzrastającej roli baz analitycznych w procesie podejmowania strategicznych decyzji w
przedsiębiorstwach rolniczych, co niewątpliwie sprzyja poprawie ich konkurencyjności na rynku.
E9. Rozumie potrzebę samodzielnej pracy mającej na celu utrwalenie oraz poszerzenie zdobytej wiedzy i wykształconych
umiejętności pozwalających na wytwarzanie hurtowni danych i aplikacji je wykorzystujących, wspomagających
rolnictwo.
E10. Ma umiejętności współpracy w zespole w zakresie tworzenia zarówno baz analitycznych, jak i aplikacji z nimi
współpracującymi jedno stanowiskowych oraz internetowych.

Odniesienie
do efektów
kierunkowych
IS2A_W08

IS2A_U10

IS2A_K02
IS2A_K05
IS2A_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 – E10

TREŚCI KSZTAŁCENIA
I wykład - Podstawowe pojęcia i elementy składowe hurtowni danych. Specyfika i przeznaczenie baz analitycznych. Graficzna
reprezentacja modelu konceptualnego.
II wykład - Przepływ danych w procesie tworzenia, aktualizacji i użytkowania hurtowni danych. Etapy budowy baz analitycznych.
III wykład - Ekstrakcja i integracja danych. Środowiska informatyczne wykorzystywane w tym procesie.
IV i V wykład - Zadania integracyjne, ich rodzaje oraz dostępne komponenty w środowisku Visual Studio 2010 Shell na poziomie
tworzenia usług integracyjnych. Użycie kontenerów ; For loop, Foreach loop i Sequence. Korzystanie ze zmiennych, skryptów C# i
algorytmów rozmytych.
VI wykład – Retrospekcja w hurtowniach danych i sposoby jej odwzorowania.
VII wykład – Modelowanie koncepcyjne, dostępne metody, modelowanie logiczne i implementacja.
VIII i IX wykład – Tworzenie hurtowni danych z wykorzystaniem narzędzi Microsoft . Określenie źródła i widoku danych. Definiowanie
tabeli faktów i wybór miar wraz ze sposobem ich agregacji. Tworzenie wymiarów i hierarchii oraz ich modyfikacja. Budowa projektu i
jego publikacja na serwerze analitycznym.
X wykład – Składnia języka MDX, definicja krotki, interfejsy graficzne pozwalające na graficzne tworzenie zapytań.
XI wykład – Tworzenie miar wyliczeniowych oraz miar ad hoc. Jednoczesne ich wykorzystanie na poziomie zapytań
XII wykład – Budowa zbiorów zarówno o charakterze trwałym i tymczasowym. Funkcje nawigacyjne wykorzystywane w tworzeniu
zbiorów.
XIII wykład – Klasy tworzące interfejs programistyczny ADOMD.NET. Obiekty tworzone i wykorzystywane na poziomie modelu
połączeniowego.
XIV wykład – Model bezpołączeniowy oraz obiekty wykorzystywane do przejmowania danych. Metody i właściwości obiektu Cellset
pozwalające na udostępnianie danych.
XV wykład – Tworzenie raportów z wykorzystaniem MS Excel i Reporting Services.
Ćwiczenia
Projektowanie koncepcyjne i logiczne hurtowni danych.
Interfejs umożliwiający zarządzanie usługami integracyjnymi, analitycznymi i raportami - SQL Server Management Studio.
Środowisko programistyczne Visual Studio 2015, jako podstawowe narzędzie do tworzenia usług integracyjnych z jednoczesnym
wykorzystaniem języka SQL i dowolnego języka programistycznego, zgodnego z tą technologią.
Budowa usług integracyjnych, z wykorzystaniem szablonów struktur, w formie kontenerów przy tworzeniu różnorakich zadań przepływu
danych. Użycie kontenerów For loop, Foreach loop i Sequence przy tworzeniu prostych i złożonych zadań przepływu.
Interaktywne tworzenie struktur analitycznych w środowisku Visual Studio 2010 Shell. Kompleksowe tworzenie kostek analitycznych
opartych na istniejących źródłach. Określanie miar oraz sposobu ich agregacji, wymiarów oraz ich atrybutów.
Etapowa budowa struktur analitycznych poprzedzająca tworzenie źródła danych. Generowanie struktur relacyjnych.
Tworzenie hierarchii na bazie jednej oraz wielu tabel. Tworzenie miar wyliczeniowych.
Składnia języka MDX. Budowa zapytań zawierających wiele osi, miary i zbiory tworzone ad hoc. Użycie funkcji nawigacyjnych przy
tworzeniu zbiorów dotyczących miar i wymiarów.
Budowa aplikacji, pozwalającej na dostęp do baz analitycznych, wykorzystującej interfejs programistyczny ADOMD.NET.

Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu/modułu
1. Kolokwium zaliczeniowe.
Kolokwia polegającej na samodzielnym utworzeniu modelu hurtowni danych
2. Samodzielne tworzenie projektu w grupach – złożony projekt.
3. Egzamin pisemny.
WYKAZ LITERATURY

Procentowy udział w końcowej ocenie

30%
20%
50%

C. Todman Projektowanie hurtowni danych Wspomaganie zarządzania relacjami z klientami. Helion 2011
D. Mendrala, M. Szeliga Serwer SQL 2008 Usługi biznesowe. Helion 2009
A. Pelikant Hurtownie danych Od przetwarzania analitycznego do raportowania. Helion 2011
P. Vidette Tworzenie hurtowni danych. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne 2000.
M. Jarke, M. Lenzerini, Y. Vassiliou. Hurtownie danych - podstawy organizacji i funkcjonowania. Wyd. Szkolne i Pedagogiczne 2003

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

Punkty
ECTS

Bezpieczeństwo sieci komputerowych A

Numer
katalogowy

5

Nazwa w j. angielskim

Computer networks security A
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 II stopnia

ogólnoakademicki

2

Specjalność
-

Specjalizacja magisterska
-

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

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

10
30 - ćwiczenia laboratoryjne
20
- inne z udziałem nauczyciela
inne
z
udziałem
nauczyciela
15
5
- praca własna studenta
65 - praca własna studenta
90
Łączna liczba godzin: 125
Łączna liczba godzin: 125
CEL PRZEDMIOTU/MODUŁU
Celem modułu jest przedstawienie zagrożeń płynących z eksploatacji systemów sieciowych, będących nieodłącznym
aspektem współczesnego, efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem rolniczym oraz przedstawienie i przećwiczenie
metod zabezpieczania sieci komputerowych i przetwarzanych danych przed niepowołanym dostępem i przetwarzaniem.
METODY DYDAKTYCZNE
Wykłady multimedialne z elementami pokazu dynamicznego, ćwiczenia praktyczne w laboratorium komputerowym
z wykorzystaniem systemów wirtualnych (projektowanie, wdrażanie, eksploatacja oraz analiza systemów bezpieczeństwa
sieciowego).
- ćwiczenia laboratoryjne

Odniesienie
do efektów
kierunkowych
IS2A_W11
IS2A_W13

Kompetencje

Umiejętności

Wiedza

EFEKTY KSZTAŁCENIA
E1. Posiada zaawansowaną wiedzę w zakresie identyfikacji zagrożeń oraz bezpieczeństwa
infrastruktury sieciowej.

E2. Potrafi stosować standardy zabezpieczeń sieci i systemów informatycznych w praktyce.
Zna konsekwencje prawne naruszeń bezpieczeństwa w sieciach.
E3. Potrafi opracować podstawowy projekt sieci komputerowej uwzględniający
zabezpieczenia tej sieci na potrzeby przemysłu rolniczego.
E4. Posiada umiejętność posługiwania się słownictwem z zakresu bezpieczeństwa sieci
komputerowych w języku angielskim.

IS2A_U07
IS2A_U13
IS2A_U16
IS2A_U17

E5. Rozumie potrzebę ciągłego rozwoju technologii sieciowych, rozwoju metod obrony i
ataku i konieczności ciągłego dokształcania się w zakresie bezpieczeństwa i eksploatacji
sieci i systemów komputerowych.
E6. Ma świadomość pozatechnicznych skutków podejmowanych działań, w szczególności
skutków społecznych ataków informatycznych.
E7. Wykazuje kreatywność w zakresie doboru zabezpieczeń do klasy projektowanego
rozwiązania sieciowego.

IS2A_K02
IS2A_K04
IS2A_K05

Metody weryfikacji efektów kształcenia
Kolokwium w formie testu. Prezentacja multimedialna. Egzamin pisemny.

Numery efektów

E1 - E7

TREŚCI KSZTAŁCENIA
Wykłady:
• Bezpieczeństwo komputerowe – pojęcia kluczowe. Triada wymogów bezpieczeństwa: poufność, integralność i
dostępność. Zagrożenia i ataki, klasyfikacja ataków – ataki bierne i czynne.
• Bezpieczeństwo haseł w Linux: skróty haseł, moduły PAM.
• Kryptologia, kryptografia i kryptoanaliza. Algorytmy i protokoły kryptograficzne – klasyfikacja, algorytmy szyfrowania
symetrycznego i asymetrycznego, funkcje skrótu, podpisy cyfrowe.
• Narzędzia PGP i GnuPG – szyfrowanie symetryczne, asymetryczne i podpisywanie danych, zarządzanie kluczami,
wykorzystanie serwerów kluczy.
• Wykorzystanie mechanizmów kryptograficznych (szyfrowanie, podpisy cyfrowe) w ramach poczty elektronicznej.
Szyfrowanie zasobów w systemie Linux.
• Protokoły SSH – uwierzytelnianie z użyciem kluczy, generowanie i dystrybucja kluczy, montowanie zdalnych zasobów,
tunelowanie połączeń.
• Narzędzia i biblioteki OpenSSL. Certyfikaty X.509 – urzędy certyfikacji (CA), ścieżka certyfikacji, procedura tworzenia
certyfikatów (klucz prywatny, żądanie certyfikatu, podpisywanie żądania certyfikatu).
• Osadzanie certyfikatów na serwerach szyfrowanych usług sieciowych.
• Wirtualne sieci prywatne (VPN) i IPsec. OpenVPN – konfiguracja klientów i serwerów, tryby pracy (routing, bridging),
uwierzytelnianie, protokoły transportowe.
Ćwiczenia:
• Instalacja i konfiguracja środowiska roboczego w postaci maszyn wirtualnych. Zarządzanie maszynami wirtualnymi.
• Bezpieczeństwo systemu Linux (algorytmy wyznaczania skrótów haseł, polityka haseł, PAM-Linux).
• GnuPG – szyfrowanie symetryczne i asymetryczne, importowanie i eksportowanie kluczy publicznych i prywatnych,
unieważnianie kluczy, podpisy cyfrowe.
• Szyfrowanie zasobów z użyciem narzędzia eCryptfs.
• SSH – uwierzytelnianie z użyciem kluczy, montowanie zdalnych katalogów, tunelowanie połączeń, dodatkowe
narzędzia: ssh-agent, keychain, sshfs.
• Certyfikaty X.509 – instalacja OpenSSL, tworzenie certyfikatów w OpenSSL (klucze prywatne, żądania certyfikatu).
Tworzenie własnego urzędu certyfikacji (CA) i podpisywanie żądań certyfikatu.
• Certyfikaty X.509 – konfiguracja bezpiecznych (szyfrowanych) usług sieciowych.
• Tworzenie wirtualnych sieci prywatnych z wykorzystaniem OpenVPN.
• Konfiguracja ściany ogniowej z wykorzystaniem narzędzia iptables.
• Zabezpieczanie sieci bezprzewodowych.
Procentowy udział w końcowej ocenie
Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu/modułu
70% oceny z ćwiczeń
Kolokwium w formie testu
30% oceny z ćwiczeń
Prezentacja multimedialna
Egzamin pisemny
100% oceny z egzaminu
WYKAZ LITERATURY
• Nemeth E., Snyder G., Hein T.R., Whaley B. (2011): Unix i Linux. Przewodnik administratora systemów. Wydanie IV.
Helion, Gliwice.
• Stallings W. (2011): Kryptografia i bezpieczeństwo sieci komputerowych. Matematyka szyfrów i techniki kryptologii.
Helion, Gliwice.
• Stallings W. (2012): Kryptografia i bezpieczeństwo sieci komputerowych. Koncepcje i metody bezpiecznej komunikacji,
Helion, Gliwice.

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

Punkty
ECTS

Bezpieczeństwo sieci komputerowych B

Numer
katalogowy

3

Nazwa w j. angielskim

Computer networks security B
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 II stopnia

ogólnoakademicki

2

Specjalność
-

Specjalizacja magisterska
-

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

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

10
15 - ćwiczenia laboratoryjne
10
- inne z udziałem nauczyciela
inne
z
udziałem
nauczyciela
5
5
- praca własna studenta
40 - praca własna studenta
50
Łączna liczba godzin:
Łączna liczba godzin:
75
75
CEL PRZEDMIOTU/MODUŁU
Celem modułu jest przedstawienie zagrożeń płynących z eksploatacji systemów sieciowych, będących nieodłącznym
aspektem współczesnego, efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem rolniczym oraz przedstawienie i przećwiczenie
metod zabezpieczania sieci komputerowych i przetwarzanych danych przed niepowołanym dostępem i przetwarzaniem.
METODY DYDAKTYCZNE
Wykłady multimedialne z elementami pokazu dynamicznego, ćwiczenia praktyczne w laboratorium komputerowym
z wykorzystaniem systemów wirtualnych (projektowanie, wdrażanie, eksploatacja oraz analiza systemów bezpieczeństwa
sieciowego).
- ćwiczenia laboratoryjne

Kompetencje

Umiejętności

Wiedza

EFEKTY KSZTAŁCENIA
E1. Posiada zaawansowaną wiedzę w zakresie identyfikacji zagrożeń oraz bezpieczeństwa
infrastruktury sieciowej.

Odniesienie
do efektów
kierunkowych
IS2A_W11
IS2A_W13

E2. Potrafi stosować standardy zabezpieczeń sieci i systemów informatycznych w
praktyce. Zna konsekwencje prawne naruszeń bezpieczeństwa w sieciach.
E3. Potrafi opracować podstawowy projekt sieci komputerowej uwzględniający
zabezpieczenia tej sieci na potrzeby przemysłu rolniczego.
E4. Posiada umiejętność posługiwania się słownictwem z zakresu bezpieczeństwa sieci
komputerowych w języku angielskim.

IS2A_U07
IS2A_U13
IS2A_U16
IS2A_U17

E5. Rozumie potrzebę ciągłego rozwoju technologii sieciowych, rozwoju metod obrony i
ataku i konieczności ciągłego dokształcania się w zakresie bezpieczeństwa i
eksploatacji sieci i systemów komputerowych.
E6. Ma świadomość pozatechnicznych skutków podejmowanych działań, w szczególności
skutków społecznych ataków informatycznych.
E7. Wykazuje kreatywność w zakresie doboru zabezpieczeń do klasy projektowanego
rozwiązania sieciowego.

IS2A_K02
IS2A_K04
IS2A_K05

Metody weryfikacji efektów kształcenia
Kolokwium w formie testu. Pisemne zaliczenie wykładów.

Numery efektów

E1 - E7

TREŚCI KSZTAŁCENIA
Wykłady:
• Bezpieczeństwo komputerowe – pojęcia kluczowe. Triada wymogów bezpieczeństwa: poufność, integralność i
dostępność. Zagrożenia i ataki, klasyfikacja ataków – ataki bierne i czynne.
• Bezpieczeństwo haseł w Linux: skróty haseł, moduły PAM.
• Kryptologia, kryptografia i kryptoanaliza. Algorytmy i protokoły kryptograficzne – klasyfikacja, algorytmy
szyfrowania symetrycznego i asymetrycznego, funkcje skrótu, podpisy cyfrowe.
• Narzędzia PGP i GnuPG – szyfrowanie symetryczne, asymetryczne i podpisywanie danych, zarządzanie kluczami,
wykorzystanie serwerów kluczy.
• Wykorzystanie mechanizmów kryptograficznych (szyfrowanie, podpisy cyfrowe) w ramach poczty elektronicznej.
Szyfrowanie zasobów w systemie Linux.
• Protokoły SSH – uwierzytelnianie z użyciem kluczy, generowanie i dystrybucja kluczy, montowanie zdalnych
zasobów, tunelowanie połączeń.
• Narzędzia i biblioteki OpenSSL. Certyfikaty X.509 – urzędy certyfikacji (CA), ścieżka certyfikacji, procedura
tworzenia certyfikatów (klucz prywatny, żądanie certyfikatu, podpisywanie żądania certyfikatu).
• Osadzanie certyfikatów na serwerach szyfrowanych usług sieciowych.
• Wirtualne sieci prywatne (VPN) i IPsec. OpenVPN – konfiguracja klientów i serwerów, tryby pracy (routing,
bridging), uwierzytelnianie, protokoły transportowe.
Ćwiczenia:
• Instalacja i konfiguracja środowiska roboczego w postaci maszyn wirtualnych. Zarządzanie maszynami
wirtualnymi.
• Bezpieczeństwo systemu Linux (algorytmy wyznaczania skrótów haseł, polityka haseł, PAM-Linux).
• GnuPG – szyfrowanie symetryczne i asymetryczne, importowanie i eksportowanie kluczy publicznych i
prywatnych, unieważnianie kluczy, podpisy cyfrowe.
• SSH – uwierzytelnianie z użyciem kluczy, montowanie zdalnych katalogów, tunelowanie połączeń, dodatkowe
narzędzia: ssh-agent, keychain, sshfs.
• Certyfikaty X.509 – instalacja OpenSSL, tworzenie certyfikatów w OpenSSL (klucze prywatne, żądania certyfikatu).
Tworzenie własnego urzędu certyfikacji (CA) i podpisywanie żądań certyfikatu.
• Tworzenie wirtualnych sieci prywatnych z wykorzystaniem OpenVPN.
• Konfiguracja ściany ogniowej z wykorzystaniem narzędzia iptables.
Procentowy udział w końcowej ocenie
Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu/modułu
100% oceny z ćwiczeń
Kolokwium w formie testu
100% oceny z egzaminu
Pisemne zaliczenie wykładów
•
•
•

WYKAZ LITERATURY
Nemeth E., Snyder G., Hein T.R., Whaley B. (2011): Unix i Linux. Przewodnik administratora systemów. Wydanie IV.
Helion, Gliwice.
Stallings W. (2011): Kryptografia i bezpieczeństwo sieci komputerowych. Matematyka szyfrów i techniki kryptologii.
Helion, Gliwice.
Stallings W. (2012): Kryptografia i bezpieczeństwo sieci komputerowych. Koncepcje i metody bezpiecznej
komunikacji, Helion, Gliwice.

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

Punkty
ECTS

Innovations in ICT for agriculture

Numer
katalogowy

3

Nazwa w j. angielskim

Innovations in ICT for agriculture
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 II stopnia

ogólnoakademicki

1S/2N

Specjalność
-

Specjalizacja magisterska
-

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

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

- wykłady
15
- ćwiczenia laboratoryjne
15
- inne z udziałem nauczyciela
2
- praca własna
43
Łączna liczba godzin:
75
CEL PRZEDMIOTU/MODUŁU

Łączna liczba godzin:

0
15
2
58
75

Celem przedmiotu jest uzyskanie przez studentów wiedzy obejmującej wybrane zagadnienia z zakresu innowacyjnych rozwiązań informatycznych
stosowanych w sektorze rolno-spożywczym. Wiedza jest przekazywana na wykładach i utrwalana na ćwiczeniach w języku angielskim. Studenci zapoznają
się z fachowym słownictwem charakterystycznym dla najnowszych, zaawansowanych technologii informatycznych oraz nabywają umiejętności biernego i
czynnego posługiwania się językiem angielskim. Rozwijają także umiejętności komunikowania się w procesie zespołowego rozwiązywania problemów.
Po zakończonym kursie student nabywa wiedzę oraz praktyczne umiejętności samodzielnej i zespołowej pracy z dokumentacją użytkownika
zaawansowanych programów komputerowych oraz sprzętu, a także komunikowania się na tematy fachowe w języku angielskim, z uwzględnieniem
zastosowań informatyki w produkcji rolno-spożywczej.

METODY DYDAKTYCZNE
1. Wykłady – przedstawienie w j. angielskim wiedzy teoretycznej w postaci oryginalnych prezentacji multimedialnych.
2. Ćwiczenia w sali komputerowej – samodzielna i zespołowa praca programistyczna w środowisku j. angielskiego.
3. Ćwiczenia – omówienie w j. angielskim zagadnień związanych z realizowanymi w trakcie ćwiczeń zadaniami.
Odniesienie
do efektów
kierunkowych

Kompetencje
społeczne

Umiejętności

Wiedza

EFEKTY KSZTAŁCENIA
E1. Zna zasady dokumentowania oprogramowania i sprzętu komputerowego w języku angielskim.
E2. Ma wiedzę z zakresu najnowszych technologii informatycznych z użyciem języka angielskiego.
E3. Ma wiedzę z zakresu praktycznych zastosowań technologii informatycznych w gospodarce rolno-spożywczej,
opisanych w języku angielskim.

IS2A_W07

E4. Umie wyszukiwać i odczytywać w języku angielskim źródłowe informacje o najnowszych, innowacyjnych
technologiach informatycznych.
E5. Umie przyswoić sobie i zastosować istotne elementy funkcjonalności oprogramowania oraz dokumentacji
użytkownika zapisane w języku angielskim.
E6. Potrafi szczegółowo omówić wybrane, nowoczesne technologie informatyczne wspomagające produkcję rolnospożywczą.

IS2A_U17

E7. Ma świadomość możliwości komunikowania się na tematy technologii informatycznych w języku angielskim.
E8. Wykazuje kreatywność w zakresie projektowania i stosowania innowacyjnych rozwiązań informatycznych z
wykorzystaniem języka angielskiego.
E9. Ma umiejętności współpracy w zespole w zakresie zapoznawania się i omawiania najnowszych technologii
informatycznych z użyciem języka angielskiego.
E10. Ma świadomość dynamicznie rozwijających się technologii informatycznych poprzez dostęp do źródłowych opisów w
języku angielskim.

IS2A_K07

Metody weryfikacji efektów kształcenia
1. Kontrola postępów w poznawaniu i omawianiu w j. angielskim zagadnień stanowiących treści zajęć.
2. Kontrola znajomości nowopoznanego słownictwa.
3. Ocena umiejętności samodzielnego prezentowania fragmentów przerobionych zagadnień.

Numery efektów

E1 – E10

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

Wprowadzenie do opisywania w języku angielskim wymagań funkcjonalnych tworzonego bądź używanego oprogramowania.
Podstawy tworzenia i odczytywania dokumentacji użytkowej oprogramowania w języku angielskim.
Analiza przykładowych opisów działania programów komputerowych w języku angielskim.
Omówienie wybranych, innowacyjnych technologii informatycznych wspomagających pracę w sektorze rolno-spożywczym.
Metody pozyskiwania danych o obiektach z użyciem skanowania 3D.
Zasady działania nowoczesnych skanerów 3D oraz zainstalowanego w nich oprogramowania.
Analiza zapisu danych uzyskanych podczas skanowania 3D z wykorzystaniem najważniejszych języków reprezentacji chmury
punktów.
Innowacyjne technologie tworzenia aplikacji i usług internetowych dla potrzeb rolnictwa.
Analiza i zastosowanie wzorców architektonicznych i projektowych wywodzących się z grupy Model-View-Controller.
Tworzenie nowoczesnych aplikacji internetowych opartych na technologii Model-View-Controller.
Znaczenie najnowszych rozwiązań w ramach technologii Windows Communication Foundation dla tworzenia usług
internetowych.
Innowacyjne metody tworzenia aplikacji wielowątkowych.
Podstawy, znaczenie i przykładowe zastosowania Internetu Przyszłości w obszarze rolnictwa.
Podstawy Internetu Rzeczy.
Innowacyjne metody tworzenia sieci semantycznych umożliwiających komputerom porozumiewanie się miedzy sobą.

Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu/modułu
1. Ćwiczenia: Ocena wykonywanych zadań i postępu w nauce terminologii w języku angielskim.
2. Wykłady: Ocena udziału w dyskusjach oraz ocena krótkich referatach dotyczących innowacyjnych technologii
ICT.

WYKAZ LITERATURY
1.
2.

Weres J. 2016. Innovations in ICT for agriculture. Wykłady udostępnione w sieci. IIB WRiB UP Poznań.
Dokumentacje wybranych programów oraz technologii informatycznych dostępne w sieci.

Procentowy udział
w końcowej ocenie
50%
50%

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

Punkty
ECTS

Mechatronika

Numer
katalogowy

3

Nazwa w j. angielskim

Mechatronics
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 II stopnia

ogólnoakademicki

1

Specjalność

Specjalizacja magisterska
-

-

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
15
- ćwiczenia
10
- konsultacje
35
- praca własna studenta
Łączna liczba godzin:
75
Łączna liczba godzin:
CEL PRZEDMIOTU/MODUŁU
Zaznajomienie się z wybranymi zagadnieniami konstrukcji mechatronicznych.
METODY DYDAKTYCZNE
Wykład z prezentacją multimedialną i analizą przykładowych rozwiązań konstrukcyjnych. Na ćwiczeniach analizowanie
podzespołów i kompletnych rozwiązań konstrukcyjnych wybranych urządzeń mechatronicznych.

Odniesienie
do efektów
kierunkowych

Wiedza

EFEKTY KSZTAŁCENIA
E1.
E2.
E3.
E4.

Kompetencje
społeczne

Umiejętności

E5.
E6.
E7.
E8.

Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady w mechatronice.
Zna i definiuje rodzaje sterowania i regulacji.
Zna budowę i zasady działania wybranych sensorów i aktuatorów.
Posiada podstawową wiedzę z zakresu robotyki: podział maszyn manipulacyjnych, kinematyka
robotów, chwytaki, itp.
Posiada podstawową wiedzę w zakresie budowy i działania mechatronicznych systemów
bezpieczeństwa w pojazdach.
Analizuje wybrane fragmenty konstrukcji pod kątem relacji sensor – aktuator.
Analizuje poszczególne mechatroniczne rozwiązania konstrukcyjne pod kątem kryteriów
funkcjonalnych (na przykładzie konstrukcji układów ABS, DSG, Common Rail, ASR, ESP)
Ocenia krytycznie dane rozwiązanie konstrukcyjne.

E9. Jest świadomy potrzeby aktualizacji wiedzy w zakresie konstrukcji mechatronicznych.
E10. Ma świadomość skutków błędnych obliczeń inżynierskich.

Metody weryfikacji efektów kształcenia
1. Dyskusja nad prezentowanymi rozwiązaniami mechatronicznymi.
2. Test zaliczający wykład.
3. Ocena aktywności podczas zajęć audytoryjnych.

10
10
5
50
75

IS2A_W03
IS2A_W04

IS2A_U03
IS2A_U04

IS2A_K02
IS2A_K04

Numery efektów

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

TREŚCI KSZTAŁCENIA
Wprowadzenie do tematyki mechatroniki. Mechatronika jako synergiczna kombinacja mechaniki precyzyjnej,
elektronicznego sterowania i systemowego myślenia przy projektowaniu produktów i procesów produkcyjnych.
Sterowanie: analogowe, binarne i cyfrowe; kombinacyjne i sekwencyjne (czasowo- i procesowo-); stałoprogramowe i
programowalne. Regulacja: ręczna i automatyczna; stałowartościowa i nadążna; analogowa, binarna i cyfrowa.
Zarządzanie. Wybrane sensory analogowe, binarne i cyfrowe stosowane do pomiarów: położenia, kąta, odległości,
grubości, prędkości, przyspieszenia, wydłużenia, siły, momentu obrotowego, ciśnienia i temperatury. Wybrane aktuatory:
silnik krokowy, przekładnia falowa. Robotyka: podział maszyn manipulacyjnych, kinematyka robotów, chwytaki,
programowanie robotów. Układy bezpieczeństwa (czynnego, prewencyjnego i biernego) dla pojazdów: składniki systemu,
struktura układów, zabezpieczenie przed poślizgiem kół (hamowanych, napędowych, zapewnienie stateczności toru jazdy,
adaptacja zawieszenia do profilu drogi, zapewnienie bezpiecznej prędkości jazdy i odległości między pojazdami, kontrola
stanu kierowcy (zmęczenie, alkohol), unieruchomienie i ochrona pasażerów podczas wypadku, kontrola ciśnienia w kołach.
Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu/modułu
Procentowy udział w końcowej
ocenie
Zaliczenie ćwiczeń – pozytywna ocena z przedstawionej prezentacji i pozytywna ocena
100% zaliczenia ćwiczeń
aktywności na ćwiczeniach.
100% zaliczenia wykładu
Zaliczenie wykładu – minimum 60% uzyskanych punktów z testu
WYKAZ LITERATURY
Ambroszka W. (red.) 2013: Układy mechatroniczne w pojazdach – przykłady. Oficyna Wydawnicza Polit. Wrocławskiej
Bishop R. H. (2006): Mechatronics – An Introduction, CRC Press Taylor and Francis Group, ISBN 978-0-8493-6358-0
Boruta G., Piętak A. (2012): Mechatronika samochodu – układy bezpieczeństwa czynnego i biernego. Wydawnictwo
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Gajek A., Juda Z. (2011): Czujniki – Mechatronika samochodowa. WKŁ, Warszawa
Olszewski M. (red.) 2007: Podstawy mechatroniki. REA, Warszawa
Olszewski M. (red.) 2010: Urządzenia i systemy mechatroniczne (część 1 i 2). REA, Warszawa
Rokosch U. (2003): Poduszki gazowe i napinacze pasów. WKŁ, Warszawa
Schmidt D. (red.) 2007: Mechatronika. REA, Warszawa
Skoda - Materiały źródłowe firmy - pdf

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

Punkty
ECTS

Modelowanie danych i zarządzanie bazami danych A

Numer
katalogowy

5

Nazwa w j. angielskim

Data modeling and database management 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 II stopnia

ogólnoakademicki

2

Specjalność
-

Specjalizacja magisterska
-

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
30
- ćwiczenia
15
- konsultacje
65
- praca własna studenta
Łączna liczba godzin: 125
CEL PRZEDMIOTU/MODUŁU

Łączna liczba godzin:

10
20
5
90
125

Poznanie etapów modelowania w procesie wytwarzania baz danych. Modelowanie koncepcyjne z wykorzystaniem diagramów związków
encji, rozszerzonych diagramów związków encji oraz diagramów UML. Architektoniczne modele danych oraz fazy modelowania
logicznego. Proces normalizacji. Przekształcanie modelu logicznego do modelu fizycznego osadzonego w SQL Server 2016. Technologia
Linq-u (poziom zawansowany) przy tworzeniu aplikacji bazodanowych. Wyrażenia lambda, metody rozszerzające, oraz wyrażenia
zapytań jako podstawowe byty informatyczne stosowane przy budowie pytań kierowanych do różnych źródeł danych w tym
dokumentów XML. ADO.NET Entity Framework (poziom zawansowany) i dane przestrzenne . Transakcje. Rejestrowanie wycofań,
dziennik wycofań, odtwarzanie wycofań, punkty kontrolne. Tworzenie archiwum i jego odtwarzanie. Wymuszenie szergowalności
operacji za pomocą blokowania, tryby blokowań, zakleszczenia. Sterowanie współbieżnością za pomocą znaczników czasowych lub
walidacji. Bezpieczeństwo baz danych. Środki bezpieczeństwa - uprawnienia, role, szyfrowanie. Systemy zarządzania bazami danych i
bezpieczeństwo w sieci WWW. Przetwarzanie zapytań, rozkład zapytania. Heurystyczna metoda optymalizacji zapytania. Ocena kosztu
operacji algebry relacji. Optymalizacja oparta na regułach i analizie kosztów.

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. Ma rozszerzoną wiedzę z zakresu modelowania danych o złożonej strukturze z wykorzystaniem notacji UML i
rozszerzonych diagramów związków encji
E2. Dysponuje zawansowaną wiedzą z zakresu najnowszych interfejsów programistycznych pozwalających na dostęp do
danych i zarządzanie nimi z poziomu aplikacji
E3. Posiada podstawową wiedzę w zakresie administrowania bazami danych i technik zapewniających wysoką jakość
danych.

Odniesienie
do efektów
kierunkowych
IS2A_W08

E4. Umie zamodelować złożone dane wybranej dziedziny problemowej w notacji UML lub w formie rozszerzonych
diagramów związków encji, aby następnie je przekształcić do modelu logicznego i fizycznego.
E5. Potrafi wytworzyć aplikacje z użyciem najnowszych technologii przy jednoczesnym wykorzystaniu zaawansowanych
transakcji, pozwalających na bezpieczne manipulowanie danymi i zarządzanie nimi
E6. Umie zarządzać bazami danych przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi w środowisku SQL Server

IS2A_U10

E7. Ma świadomość istotnej roli baz danych w procesie informatycznego odwzorowania tych obszarów ludzkiej
działalności, które bez wsparcia informatycznego nie są w stanie poprawnie funkcjonować.
E8. Rozumie potrzebę samodzielnej pracy mającej na celu utrwalenie oraz poszerzenie zdobytej wiedzy i wykształconych
umiejętności pozwalających na projektowanie i wytwarzanie aplikacji korzystających i zarządzających bazami danych .
E9. Ma umiejętności współpracy w zespole w zakresie projektowania i implementacji zarówno baz danych oraz aplikacji
bazodanowych.

IS2A_K02
IS2A_K04
IS2A_K05
IS2A_K06

Metody weryfikacji efektów kształcenia
1. Kontrola programów realizowanych w ramach ćwiczeń.
2. Kolokwia przy komputerze sprawdzające umiejętności praktyczne.
3. Zaliczenie w formie pisemnej
TREŚCI KSZTAŁCENIA

Numery efektów

E1 – E9

Wykład - I Architektoniczne modele danych jako zbiory zasad, reguł przy odwzorowaniu trwałych informacji dotyczących dziedziny problemowej. Etapy
modelowania danych i ich istota
Wykład - II Rozszerzone diagramy związków encji - pojęcia i ich notacja graficzna. Przekształcanie ich do struktur relacyjnych.
Wykład III – Obiektowe modelowanie koncepcyjne z wykorzystaniem diagramów klas w notacji UML. Dalsza transformacja modeli do ich postaci fizycznej
z wykorzystaniem dostępnych narzędzi informatycznych.
Wykład IV –Fundamenty technologii Linq-u – typy anonimowe, wyrażenia lambda, delegaty oraz metody rozszerzające.
Wykład V i VI – Konstrukcja złożonych zapytań przy użyciu języka Linq-u z wykorzystaniem wyrażeń zapytań, metod rozszerzających i składni mieszanej.
Odpytywanie obiektów DataSet ogólnych i typizowanych.
Wykład VII – Linq to SQL - klasy encji, obiekty DataContext ich samodzielne tworzenie. Budowa zapytania Linq-u, a jego wykonanie.
Wykład VIII –IX ADO.NET Entity Framework – programistyczny interfejs dostępu do danych. ObjectContext i klasy encji –podstawowe elementy do
mapowania relacji w strukturach obiektowych oraz do nawiązywania połączenia z bazą. Typy przestrzenne na poziomie baz danych i środowisk
programistycznych. .
Wkład X – Transakcje – definicja, własności transakcji, tworzenie transakcji przy użyciu T-SQL i z wykorzystaniem technologii ADO.NET . Punkty kontrolne.
Wykład XI - Transakcje rozproszone - podstawowe pojęcia. Transakcje rozproszone uruchamiane na SQL Server i w środowisku .NET Framework.
Wykład XII – Techniki kontroli wielodostępu. Metody oparte na blokadach. Zakleszczenia, ich wykrywanie oraz zapobieganie tym sytuacjom.
Wykład XIII – Tworzenie kopii zapasowych ich kompresja. Replikacje jako mechanizm synchronizacji danych.
Wykład XIV – Zarządzanie zasobami i monitorowanie serwera. Dzienniki serwera oraz narzędzia umożliwiające na dostęp do nich. Monitorowanie
wydajności.
Wykład XV – Przetwarzanie zapytań, rozkład zapytania. Heurystyczna metoda optymalizacji zapytania. Ocena kosztu operacji algebry relacji.
Optymalizacja oparta na regułach i analizie kosztów.
Ćw. I Poznanie narzędzi umożliwiających przeprowadzenie procesu modelowania danych, obejmujących daną dziedzinę problemową – Microsoft Visio,
Visual Paradigm for UML oraz Dia.
Ćw. II Wytworzenie modeli koncepcyjnych trwałych danych z wykorzystaniem rozszerzonych diagramów związków encji i diagramów klas w notacji UML.
Ćw. III – Dokonanie transformacji modelu koncepcyjnego do modelu logicznego przy założeniu, że docelowym architektonicznym modelem danych będą
struktury relacyjne.
Ćw. IV – Wykorzystanie pakietu SSDT firmy Microsoft do budowy fizycznego modelu danych.
Ćw. V VI – Konstruowanie na poziomie budowanej aplikacji złożonych zapytań w technologii linq-u kierowanych do różnych obiektów DataSet.
Budowanie zapytań przy użyciu metod rozszerzających i wyrażeń zapytań.
Ćw. VII VIII – Odpytywanie bazy z wykorzystaniem języka linq-u. Samodzielne tworzenie klas DataContext i klas encji, jak i z wykorzystaniem kreatora.
Ćw. IX - Użycie procedur zdefiniowanych na poziomie SQL w języku Linq-u.
Ćw. X – Definiowanie, wprowadzanie i modyfikowanie danych przestrzennych na poziomie SQl Server. Wykorzystanie metod dostępnych dla danych
przestrzennych
Ćw. XI – Samodzielne odwzorowanie struktur relacyjnych w obiektach przy użyciu technologii ADO.NET Entity Framework
Ćw. XII – Odpytywanie baz danych z wykorzystaniem modelu obiektowego.
Ćw. XIII XIV – Definiowanie transakcji przy użyciu języka T-SQL oraz na poziomie aplikacji z użyciem interfejsu programistycznego ADO.NET
Ćw. XV – Konstruowanie transakcji rozproszonych na poziomie SQL Server i środowiska .NET Framework
Procentowy udział w końcowej
Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu/modułu
ocenie

1. Kolokwium zaliczeniowe.
Kolokwia polegającej na samodzielnym utworzeniu prostej aplikacji wykorzystującej Ling-u
wyposażonej w transakcje
2. Samodzielne tworzenie projektu w grupach – złożony projekt.
3. Egzamin pisemny.
WYKAZ LITERATURY

Lobel L., Brust A. 2012 Programowanie Microsoft SQL Server 2012. APN Promise W-wa.
Mendrela D. Potasiński P., Szeliga M., Widera D. 2009 Serwer SQL 2008 Administracja i programowanie. Helion
Gracia-Molina H., Ullman J., D., Widom J. 2006 Systemy baz danych. Pełen wykład WNT W-wa.
J. Matulewski C# 3.0 i .NET 3.5 Technologia LINQ Helion 2008
T. Magennis Linq to Objectes w C# 4.0 – Wygodne operacje na danych. Helion 2012

30%
20%
50%

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

Punkty
ECTS

Modelowanie danych i zarządzanie bazami danych B

Numer
katalogowy

3

Nazwa w j. angielskim

Data modeling and database management 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 II stopnia

ogólnoakademicki

2

Specjalność
-

Specjalizacja magisterska
-

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
15
- ćwiczenia
5
- konsultacje
40
- praca własna studenta
Łączna liczba godzin:
75
CEL PRZEDMIOTU/MODUŁU

Łączna liczba godzin:

10
10
5
50
75

Poznanie etapów modelowania w procesie wytwarzania baz danych. Modelowanie koncepcyjne z wykorzystaniem diagramów związków
encji, rozszerzonych diagramów związków encji oraz diagramów UML. Architektoniczne modele danych oraz fazy modelowania
logicznego. Proces normalizacji. Przekształcanie modelu logicznego do modelu fizycznego osadzonego w SQL Server 2016. Technologia
Linq-u (poziom zawansowany) przy tworzeniu aplikacji bazodanowych. Wyrażenia lambda, metody rozszerzające, oraz wyrażenia
zapytań jako podstawowe byty informatyczne stosowane przy budowie pytań kierowanych do różnych źródeł danych w tym
dokumentów XML. ADO.NET Entity Framework (poziom zawansowany) i dane przestrzenne . Transakcje. Rejestrowanie wycofań,
dziennik wycofań, odtwarzanie wycofań, punkty kontrolne. Tworzenie archiwum i jego odtwarzanie. Wymuszenie szergowalności
operacji za pomocą blokowania, tryby blokowań, zakleszczenia. Sterowanie współbieżnością za pomocą znaczników czasowych lub
walidacji. Środki bezpieczeństwa - uprawnienia, role, szyfrowanie. Systemy zarządzania bazami danych i bezpieczeństwo w sieci WWW.
Przetwarzanie zapytań, rozkład zapytania.

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. Ma rozszerzoną wiedzę z zakresu modelowania danych o złożonej strukturze z wykorzystaniem notacji UML i
rozszerzonych diagramów związków encji
E2. Dysponuje zawansowaną wiedzą z zakresu najnowszych interfejsów programistycznych pozwalających na dostęp do
danych i zarządzanie nimi z poziomu aplikacji
E3. Posiada podstawową wiedzę w zakresie administrowania bazami danych i technik zapewniających wysoką jakość
danych.

Odniesienie
do efektów
kierunkowych
IS2A_W08

E4. Umie zamodelować złożone dane wybranej dziedziny problemowej w notacji UML lub w formie rozszerzonych
diagramów związków encji, aby następnie je przekształcić do modelu logicznego i fizycznego.
E5. Potrafi wytworzyć aplikacje z użyciem najnowszych technologii przy jednoczesnym wykorzystaniu zaawansowanych
transakcji, pozwalających na bezpieczne manipulowanie danymi i zarządzanie nimi
E6. Umie zarządzać bazami danych przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi w środowisku SQL Server

IS2A_U10

E7. Ma świadomość istotnej roli baz danych w procesie informatycznego odwzorowania tych obszarów ludzkiej
działalności, które bez wsparcia informatycznego nie są w stanie poprawnie funkcjonować.
E8. Rozumie potrzebę samodzielnej pracy mającej na celu utrwalenie oraz poszerzenie zdobytej wiedzy i wykształconych
umiejętności pozwalających na projektowanie i wytwarzanie aplikacji korzystających i zarządzających bazami danych .
E9. Ma umiejętności współpracy w zespole w zakresie projektowania i implementacji zarówno baz danych oraz aplikacji
bazodanowych.

IS2A_K02
IS2A_K04
IS2A_K05
IS2A_K06

Metody weryfikacji efektów kształcenia
1. Kontrola programów realizowanych w ramach ćwiczeń.
2. Kolokwia przy komputerze sprawdzające umiejętności praktyczne.
3. Zaliczenie w formie pisemnej
TREŚCI KSZTAŁCENIA

Numery efektów

E1 – E9

Wykład - I Architektoniczne modele danych jako zbiory zasad, reguł przy odwzorowaniu trwałych informacji dotyczących dziedziny problemowej. Etapy
modelowania danych i ich istota
Wykład - II Rozszerzone diagramy związków encji - pojęcia i ich notacja graficzna. Przekształcanie ich do struktur relacyjnych.
Wykład III – Obiektowe modelowanie koncepcyjne z wykorzystaniem diagramów klas w notacji UML. Dalsza transformacja modeli do ich postaci fizycznej
z wykorzystaniem dostępnych narzędzi informatycznych.
Wykład IV –Fundamenty technologii Linq-u – typy anonimowe, wyrażenia lambda, delegaty oraz metody rozszerzające.
Wykład V i VI – Konstrukcja złożonych zapytań przy użyciu języka Linq-u z wykorzystaniem wyrażeń zapytań, metod rozszerzających i składni mieszanej.
Odpytywanie obiektów DataSet ogólnych i typizowanych.
Wykład VII – Linq to SQL - klasy encji, obiekty DataContext ich samodzielne tworzenie. Budowa zapytania Linq-u, a jego wykonanie.
Wykład VIII –IX ADO.NET Entity Framework – programistyczny interfejs dostępu do danych. ObjectContext i klasy encji –podstawowe elementy do
mapowania relacji w strukturach obiektowych oraz do nawiązywania połączenia z bazą. Typy przestrzenne na poziomie baz danych i środowisk
programistycznych. .
Wkład X – Transakcje – definicja, własności transakcji, tworzenie transakcji przy użyciu T-SQL i z wykorzystaniem technologii ADO.NET . Punkty kontrolne.
Wykład XI - Transakcje rozproszone - podstawowe pojęcia. Transakcje rozproszone uruchamiane na SQL Server i w środowisku .NET Framework.
Wykład XII – Techniki kontroli wielodostępu. Metody oparte na blokadach. Zakleszczenia, ich wykrywanie oraz zapobieganie tym sytuacjom.
Wykład XIII – Tworzenie kopii zapasowych ich kompresja. Replikacje jako mechanizm synchronizacji danych.
Wykład XIV – Zarządzanie zasobami i monitorowanie serwera. Dzienniki serwera oraz narzędzia umożliwiające na dostęp do nich. Monitorowanie
wydajności.
Wykład XV – Przetwarzanie zapytań, rozkład zapytania.
Ćw. I Poznanie narzędzi umożliwiających przeprowadzenie procesu modelowania danych, obejmujących daną dziedzinę problemową – Microsoft Visio,
Visual Paradigm for UML oraz Dia.
Ćw. II Wytworzenie modeli koncepcyjnych trwałych danych z wykorzystaniem rozszerzonych diagramów związków encji i diagramów klas w notacji UML.
Ćw. III – Dokonanie transformacji modelu koncepcyjnego do modelu logicznego.
Ćw. IV – Wykorzystanie pakietu SSDT firmy Microsoft do budowy fizycznego modelu danych.
Ćw. V VI – Konstruowanie na poziomie budowanej aplikacji złożonych zapytań w technologii linq-u kierowanych do różnych obiektów DataSet.
Ćw. VII VIII – Odpytywanie bazy z wykorzystaniem języka linq-u. Samodzielne tworzenie klas DataContext i klas encji, jak i z wykorzystaniem kreatora.
Ćw. IX - Użycie procedur zdefiniowanych na poziomie SQL w języku Linq-u.
Ćw. X – Definiowanie, wprowadzanie i modyfikowanie danych przestrzennych na poziomie SQl Server.
Ćw. XI – Samodzielne odwzorowanie struktur relacyjnych w obiektach przy użyciu technologii ADO.NET Entity Framework
Ćw. XII – Odpytywanie baz danych z wykorzystaniem modelu obiektowego.
Ćw. XIII XIV – Definiowanie transakcji przy użyciu języka T-SQL oraz na poziomie aplikacji z użyciem interfejsu programistycznego ADO.NET
Ćw. XV – Konstruowanie transakcji rozproszonych na poziomie SQL Server i środowiska .NET Framework
Procentowy udział w końcowej
Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu/modułu
ocenie

1. Kolokwium zaliczeniowe.
Kolokwia polegającej na samodzielnym utworzeniu prostej aplikacji wykorzystującej Ling-u
wyposażonej w transakcje
2. Samodzielne tworzenie projektu w grupach – złożony projekt.
3. Zaliczenie pisemne.
WYKAZ LITERATURY

Lobel L., Brust A. 2012 Programowanie Microsoft SQL Server 2012. APN Promise W-wa.
Mendrela D. Potasiński P., Szeliga M., Widera D. 2009 Serwer SQL 2008 Administracja i programowanie. Helion
Gracia-Molina H., Ullman J., D., Widom J. 2006 Systemy baz danych. Pełen wykład WNT W-wa.
J. Matulewski C# 3.0 i .NET 3.5 Technologia LINQ Helion 2008
T. Magennis Linq to Objectes w C# 4.0 – Wygodne operacje na danych. Helion 2012

30%
20%
50%

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

Punkty
ECTS

Modelowanie neuronowe A

Numer
katalogowy

5

Nazwa w j. angielskim

Neural modelling 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 II stopnia

ogólnoakademicki

2

Specjalność
-

Specjalizacja magisterska
-

RODZAJE ZAJĘĆ I ICH WYMIAR GODZINOWY
(zajęcia zorganizowane i praca własna studenta)
Forma studiów: stacjonarne
- wykłady
- ćwiczenia
- inne z udziałem nauczyciela
- praca własna studenta

Forma studiów: niestacjonarne
- wykłady
15
- ćwiczenia
30
- inne z udziałem nauczyciela
15
- praca własna studenta
65
Łączna liczba godzin:
125
CEL PRZEDMIOTU/MODUŁU

Łączna liczba godzin:

10
20
5
90
125

Celem przedmiotu jest uzyskanie przez studenta wiedzy i umiejętności praktycznych z następującego zakresu:
podstawy sztucznych technik neuronowych, rodzaje sieci neuronowych, model neuronu McCullocha-Pittsa, ogólne
właściwości, struktury sieci neuronowych, możliwe aplikacje, interpretacja fizyczna, obszary zastosowania w inżynierii
rolniczej, interpretacja wyników pracy sieci neuronowej, liniowe sieci neuronowe, struktury, metody uczenia z
nauczycielem, reguła Widrowa-Hoffa, nieliniowe sieci neuronowe, spotykane topologie, perceptron prosty Rosenblatta,
perceptron wielowarstwowy MLP, algorytmy uczenia z nauczycielem, zastosowania, techniki uczenia sieci neuronowych
bez nauczyciela, metoda Hebba i jej inspiracja biologiczna, algorytmy uczące, zbiory uczące, interpretacja wyników,
statystyki weryfikacyjne, radialne sieci neuronowe RBF, porównanie sieci typu MLP oraz RBF, optymalizacja sieci
neuronowych, algorytmy genetyczne w doborze danych wejściowych, istota oraz podstawowe operacje, przykłady
zastosowania, systemy samouczące się, istota działania, perspektywy zastosowania, dynamiczne sieci neuronowe,
eksploatacja modeli neuronowych, perspektywy oraz obszary zastosowania.
Po zakończonym kursie student nabywa wiedzę z zakresu modelowania neuronowego, tworzenia zbiorów uczących SNN,
wykorzystania programowych symulatorów SNN zaimplementowanych w systemach informatycznych (Syayistica, MatLab)
do tworzenia modeli neuronowych.
METODY DYDAKTYCZNE
1. Wykłady - przedstawienie wiedzy teoretycznej i praktycznej w postaci oryginalnych treści w formie autorskich
prezentacji
2. Ćwiczenia - samodzielne tworzenie projektu z wykorzystaniem internetu oraz istniejącego oprogramowania
3. Ćwiczenia w sali komputerowej: samodzielne generowanie SSN z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania
specjalistycznego

Wiedza

EFEKTY KSZTAŁCENIA
E1. Ma ogólną wiedzę o funkcjonowaniu mózgu oraz cyfrowych technik symulacyjnych do
generowania SSN
E2. Ma wiedzę na temat metod, technologii i narzędzi wykorzystywanych przy tworzeniu modeli
neuronowych
E3. Zna wady i zalety oraz obszary zastosowania różnych technik modelowania neuronowego
E4. Zna wady i zalety różnych topologii SSN oraz wie jak dobrać odpowiedni typ sieci do
konkretnego problemu
E5. Ma wiedzę odnośnie zakresu zastos. modelowania neuronowego w rolnictwie

Odniesienie
do efektów
kierunkowych
IS2A_W01
IS2A_W08

Umiejętności
Kompetencje
społeczne

E6. Posiada umiejętność wytworzenia SSN oraz oceny przydatności wygenerowanych modeli
neuronowych, również w obszarze rolnictwa
E7. Umie wygenerować SSN w postaci modelu użytkowego dla wybranego problemu, w tym z
obszaru rolnictwa
E8. Potrafi zbudować zbiór uczący niezbędny do generowania SSN modelujących zagadnienia z
obszaru inżynierii rolniczej
E9. Ma umiejętność obsługi wybranych programów do generowania SSN

IS2A_U09
IS2A_U10

E10. Ma świadomość aktualnych możliwości jakie stwarzają nowoczesne techniki komputerowe w
zakresie tworzenia SSN
E11. Wykazuje kreatywność w zakresie opracowania i tworzenia adekwatnych modeli
neuronowych
E12. Ma umiejętność współpracy w zespole w celu opracowania złożonych, neuronowych
systemów informatycznych wspomagających procesy decyzyjne zachodzące w rolnictwie
E13. Ma świadomość odnośnie możliwych wykorzystania oraz aplikacji dynamicznie rozwijających
się technik symulacyjnych do generowania SNN

IS2A_K02
IS2A_K05
IS2A_K06

Metody weryfikacji efektów kształcenia
1. Kontrola projektów realizowanych w ramach ćwiczeń.
2. Kolokwium sprawdzające umiejętności praktyczne z zakresu rozwiązywania
zagadnień optymalizacyjnych
TREŚCI KSZTAŁCENIA
− Wstęp do metod sztucznej inteligencji AI
− Inspiracje biologiczne
− Neuron biologiczny i neuron matematyczny
− Podstawy działania sztucznych sieci neuronowych SSN
− Uczenie z nauczycielem neuronu liniowego – klasyfikacja globalna
− Budowa i działanie sztucznych sieci neuronowych SSN
− SSN w praktyce – rozwiązanie nieliniowego problemu XOR
− Nieliniowość neuronów – funkcje aktywacji
− Neurony oraz sieci radialne – klasyfikacja lokalna
− Uczenie bez nauczyciela - reguła Hebba
− Sieci Kohonena – topologiczna mapa cech
− Probabilistyczne sieci neuronowe, sieci typu PNN
− Sieci rekurencyjne, sieć Hopfielda
− Sieci neuronowe a zbiory rozmyte
− Sieci neuronowe a algorytmy genetyczne
Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu/modułu
Zaliczenie ćwiczeń:
- ocena z kolokwium
- ocena z projektu
- ocena z prezentacji

Numery efektów
E1 - E13

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

Wykłady - zaliczenie na podstawie wiedzy i obecności
100% oceny z wykładów
WYKAZ LITERATURY
1. Tadeusiewicz R. (1993). Sieci neuronowe. Warszawa: Akademicka Oficyna Wydawnicza.
2. Korbicz J. I inni (1994).Sztuczne sieci neuronowe – podstawy i zastosowania. Warszawa: Akademicka Oficyna
Wydawnicza PLJ.
3. Duch W., Tadeusiewicz R., Korbicz J. I inni (2000). Sieci neuronowe. Warszawa: Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT
4. Gateley E., ”Sieci neuronowe”, WIG-Press, Warszawa 1999.
5. Hertz J., Krogh A., Palmer R.G., „Wstęp do teorii obliczeń neuronowych“, WNT, Warszawa 1993.
6. Osowski St., „Sieci neuronowe w ujęciu algorytmicznym”, WNT, Warszawa 1996.

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

Punkty
ECTS

Modelowanie neuronowe B

Numer
katalogowy

3

Nazwa w j. angielskim

Neural modelling 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

Semestr

Informatyka Stosowana

Studia II stopnia

ogólnoakademicki

2

Specjalność
-

Specjalizacja magisterska
-

RODZAJE ZAJĘĆ I ICH WYMIAR GODZINOWY
(zajęcia zorganizowane i praca własna studenta)
Forma studiów: stacjonarne
- wykłady
- ćwiczenia
- inne z udziałem nauczyciela
- praca własna studenta

Forma studiów: niestacjonarne
- wykłady
15
- ćwiczenia
15
- inne z udziałem nauczyciela
5
- praca własna studenta
40
Łączna liczba godzin:
75
CEL PRZEDMIOTU/MODUŁU

Łączna liczba godzin:

10
10
5
50
75

Celem przedmiotu jest uzyskanie przez studenta wiedzy i umiejętności praktycznych z następującego zakresu:
podstawy sztucznych technik neuronowych, rodzaje sieci neuronowych, model neuronu McCullocha-Pittsa, ogólne właściwości,
struktury sieci neuronowych, możliwe aplikacje, interpretacja fizyczna, obszary zastosowania w inżynierii rolniczej, interpretacja
wyników pracy sieci neuronowej, liniowe sieci neuronowe, struktury, metody uczenia z nauczycielem, reguła Widrowa-Hoffa, nieliniowe
sieci neuronowe, spotykane topologie, perceptron prosty Rosenblatta, perceptron wielowarstwowy MLP, algorytmy uczenia z
nauczycielem, zastosowania, techniki uczenia sieci neuronowych bez nauczyciela, metoda Hebba i jej inspiracja biologiczna, algorytmy
uczące, zbiory uczące, interpretacja wyników, statystyki weryfikacyjne, radialne sieci neuronowe RBF, porównanie sieci typu MLP oraz
RBF, optymalizacja sieci neuronowych, algorytmy genetyczne w doborze danych wejściowych, istota oraz podstawowe operacje,
przykłady zastosowania, systemy samouczące się, istota działania, perspektywy zastosowania, dynamiczne sieci neuronowe,
eksploatacja modeli neuronowych, perspektywy oraz obszary zastosowania
Po zakończonym kursie student nabywa wiedzę z zakresu modelowania neuronowego, tworzenia zbiorów uczących SNN, wykorzystania
programowych symulatorów SNN zaimplementowanych w systemach informatycznych (Syayistica, MatLab) do tworzenia modeli
neuronowych

METODY DYDAKTYCZNE
1. Wykłady - przedstawienie wiedzy teoretycznej i praktycznej w postaci oryginalnych treści w formie autorskich
prezentacji
2. Ćwiczenia - samodzielne tworzenie projektu z wykorzystaniem internetu oraz istniejącego oprogramowania
3. Ćwiczenia w sali komputerowej: samodzielne generowanie SSN z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania
specjalistycznego

Wiedza

EFEKTY KSZTAŁCENIA
E1. Ma ogólną wiedzę o funkcjonowaniu mózgu oraz cyfrowych technik symulacyjnych do generowania SSN
E2. Ma wiedzę na temat metod, technologii i narzędzi wykorzystywanych przy tworzeniu modeli
neuronowych
E3. Zna wady i zalety oraz obszary zastosowania różnych technik modelowania neuronowego
E4. Zna wady i zalety różnych topologii SSN oraz wie jak dobrać odpowiedni typ sieci do konkretnego
problemu
E5. Ma wiedzę odnośnie zakresu zastosowania modelowania neuronowego w rolnictwie

Odniesienie
do efektów
kierunkowych
IS2A_W01
IS2A_W08

Umiejętności
Kompetencje
społeczne

E6. Posiada umiejętność wytworzenia SSN oraz oceny przydatności wygenerowanych modeli neuronowych,
również w obszarze rolnictwa
E7. Umie wygenerować SSN w postaci modelu użytkowego dla wybranego problemu, w tym z obszaru
rolnictwa
E8. Potrafi zbudować zbiór uczący niezbędny do generowania SSN modelujących zagadnienia z obszaru
inżynierii rolniczej
E9. Ma umiejętność obsługi wybranych programów do generowania SSN

IS2A_U09
IS2A_U10

E10. Ma świadomość aktualnych możliwości jakie stwarzają nowoczesne techniki komputerowe w zakresie
tworzenia SSN
E11. Wykazuje kreatywność w zakresie opracowania i tworzenia adekwatnych modeli neuronowych
E12. Ma umiejętność współpracy w zespole w celu opracowania złożonych, neuronowych systemów
informatycznych wspomagających procesy decyzyjnezachodzące w rolnictwie
E13. Ma świadomość odnośnie możliwych wykorzystania oraz aplikacji dynamicznie rozwijających się technik
symulacyjnych do generowania SNN

IS2A_K02
IS2A_K05
IS2A_K06

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

Numery efektów
E1 – E13

TREŚCI KSZTAŁCENIA
Wstęp do metod sztucznej inteligencji AI
Neuron biologiczny i neuron matematyczny
Podstawy działania sztucznych sieci neuronowych SSN
Uczenie z nauczycielem neuronu liniowego – klasyfikacja globalna
Budowa i działanie sztucznych sieci neuronowych SSN
SSN w praktyce – rozwiązanie nieliniowego problemu XOR
Nieliniowość neuronów – funkcje aktywacji
Neurony oraz sieci radialne – klasyfikacja lokalna
Uczenie bez nauczyciela - reguła Hebba
Sieci Kohonena – topologiczna mapa cech

Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu/modułu
Zaliczenie ćwiczeń:
- ocena z kolokwium
- ocena z projektu
- ocena z prezentacji

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

Wykłady - zaliczenie na podstawie wiedzy i obecności
100% oceny z wykładów
WYKAZ LITERATURY
1. Tadeusiewicz R. (1993). Sieci neuronowe. Warszawa: Akademicka Oficyna Wydawnicza.
2. Korbicz J. I inni (1994).Sztuczne sieci neuronowe – podstawy i zastosowania. Warszawa: Akademicka Oficyna
Wydawnicza PLJ.
3. Duch W., Tadeusiewicz R., Korbicz J. I inni (2000). Sieci neuronowe. Warszawa: Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT
4. Gateley E., ”Sieci neuronowe”, WIG-Press, Warszawa 1999.
5. Hertz J., Krogh A., Palmer R.G., „Wstęp do teorii obliczeń neuronowych“, WNT, Warszawa 1993.
6. Osowski St., „Sieci neuronowe w ujęciu algorytmicznym”, WNT, Warszawa 1996.

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

Punkty
ECTS

Modelowanie obiektów 3D A

Numer
katalogowy

4

Nazwa w j. angielskim

Modeling of objects in 3D A
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 II stopnia

ogólnoakademicki

3

Specjalność
-

Specjalizacja magisterska
-

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
15
- praca własna
40
Łączna liczba godzin:
100
CEL PRZEDMIOTU/MODUŁU

Łączna liczba godzin:

10
20
5
65
100

Celem przedmiotu jest: uzyskanie przez studentów wiedzy obejmującej podstawowe pojęcia i metody z zakresu modelowania i wizualizacji obiektów w
przestrzeni 3D w analizie i projektowaniu procesów produkcyjnych. Zakres: modele krawędziowe, powierzchniowe, bryłowe - konstruktywna geometria
brył, reprezentacja brzegowa, przestrzenny podział, samopodobieństwo, modelowanie wolumetryczne; krzywe i powierzchnie parametryczne; NURBS;
siatki wielokątów; siatki izoparametrycznych elementów skończonych; metody pozyskiwania danych dotyczących geometrii – fotogrametria,
trójwymiarowe skanowanie; metody przetwarzania chmury punktów; nakładanie tekstury; metryki oceny jakości geometrycznych modeli obiektów;
tworzenie modeli obiektów na podstawie chmury punktów w wybranych programach komputerowych; przykłady modelowania obiektów w analizie i
projektowaniu procesów produkcyjnych oraz przegląd oprogramowania.
Uporządkowanie wiedzy z zakresu metod geometrycznej reprezentacji obiektów 3D i nabycie umiejętności opracowywania takich modeli poprzez
praktyczne stosowanie uzyskanej wiedzy. Pozyskanie kompetencji społecznych w zakresie zespołowego przygotowywania projektów, rozwinięcie
umiejętności komunikowania się w zespole.
Po zakończonym kursie student nabywa wiedzę oraz praktyczne umiejętności pozwalające na samodzielne i zespołowe opracowanie modelu obiektu 3D z
uwzględnieniem problematyki produkcji rolno-spożywczej.

METODY DYDAKTYCZNE
Wykłady – przedstawienie wiedzy teoretycznej oraz przykładów zastosowań za pomocą oryginalnych prezentacji multimedialnych.

Kompetencje
społeczne

Umiejętności

Wiedza

EFEKTY KSZTAŁCENIA
E1. Zna metody i szczegółowe zasady modelowania i wizualizacji obiektów w przestrzeni 3D.
E2. Ma wiedzę z zakresu metod i szczegółowych technik tworzenia obiektów 3D z wykorzystaniem wiodących metod
geometrii i grafiki komputerowej.
E3. Zna metody geometrycznej reprezentacji obiektów materialnych w postaci ich komputerowych modeli.
E4. Ma wiedzę dotyczącą metod tworzenia obiektów 3D z wykorzystaniem krzywych i powierzchni NURBS.
E5. Ma wiedzę o podstawach i zastosowaniach siatek strukturalnych i niestrukturalnych oraz izoparametrycznych
elementów skończonych.
E6. Zna środowiska programistyczne do budowy komputerowych modeli obiektów 3D.
E7. Zna zasady pozyskiwania danych o obiektach 3D z wykorzystaniem fotogrametrii oraz skanowania 3D.
E8. Ma wiedzę o metodach interpretacji i przetwarzania chmur punktów w celu budowy modeli obiektów 3D.
E9. Zna metody oceny jakości komputerowych modeli obiektów 3D.
E10. Umie wytworzyć modele obiektów 3D z wykorzystaniem podstawowych metod.
E11. Potrafi budować modele obiektów 3D na podstawie ich odwzorowania krzywymi i powierzchniami parametrycznymi,
w tym NURBS, w środowiskach oprogramowania komputerowego.
E12. Umie zbudować siatkę strukturalną i niestrukturalna dla obiektu 3D.
E13. Posiada umiejętność budowy i implementacji siatek izoparametrycznych elementów skończonych.
E14. Umie interpretować dane wytworzone w wyniki fotogrametrii i skanowania 3D.
E15. Ma umiejętność zapisu, interpretacji, przetwarzania i wizualizacji chmur punktów.
E16. Umie ocenić jakość komputerowego modelu obiektu 3D.
E17. Rozumie potrzebę tworzenia komputerowych modeli 3D i możliwości ich zastosowań.
E18. Wykazuje kreatywność w rozwiązywaniu złożonych problemów z wykorzystaniem komputerowego modelowania
obiektów 3D.
E19. Potrafi współpracować w zespole w zakresie opracowania założeń projektowych i dokumentacji, a także
implementacji komputerowych modeli obiektów 3D.
E20. Ma świadomość dynamicznego rozwoju technologii komputerowego modelowania obiektów w przestrzeni 3D.

Odniesienie
do efektów
kierunkowych
IS2A_W05

IS2A_U05

IS2A_K05
IS2A_K06

Numery efektów

Metody weryfikacji efektów kształcenia
Kontrola obecności i aktywności studentów podczas wykładu. Dyskusja i zaliczanie projektów.

E1-E20

TREŚCI KSZTAŁCENIA
1. Wprowadzenie – metody komputerowe w analizie i projektowaniu procesów produkcyjnych z podkreśleniem roli modelowania i wizualizacji
obiektów w przestrzeni 3D.
2. Przegląd metod geometrycznej reprezentacji obiektów: modele krawędziowe, powierzchniowe i bryłowe.
3. Modele bryłowe: konstruktywna geometria brył, reprezentacja brzegowa, przestrzenny podział.
4. Reprezentacja parametryczna obiektów 3D.
5. Krzywe i powierzchnie NURBS.
6. Siatki wielokątów.
7. Siatki izoparametrycznych elementów skończonych.
8. Metody pozyskiwania danych dotyczących geometrii – fotogrametria.
9. Metody pozyskiwania danych dotyczących geometrii - trójwymiarowe skanowanie.
10. Metryki oceny jakości geometrycznych modeli obiektów.
11. Metody przetwarzania chmur punktów.
12. Tworzenie modeli geometrii obiektów na podstawie chmury punktów w wybranych programach komputerowych.
13. Przegląd systemów informatycznych wspomagających budowę modeli geometrii obiektów 3D.
14. Analiza wybranych projektów dotyczących modelowania obiektów w przestrzeni 3D.
Procentowy udział
w końcowej ocenie z ćwiczeń i z
wykładów
70%

Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu/modułu
Wykład: Kontrola obecności i aktywności. Dyskusja nad projektami i sprawdzenie wiedzy.
Ćwiczenia: Zaliczenie projektów wykonywanych podczas ćwiczeń.

30%
100%

WYKAZ LITERATURY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jankowski M. 2006. Elementy grafiki komputerowej. Warszawa: WNT.
Kiciak P. 2005. Podstawy modelowania krzywych i powierzchni. Warszawa: WNT.
Mortenson M. 1997. Geometric modeling. Wiley.
Prusinkiewicz P., Lindenmayer A. 1996. The Algorithmic beauty of plants. Springer.
Wageningen Univ. (ed). 2007. Functional-Structural Plant Modelling in Crop Production. Springer.
Wright R.S., Haemel N., Sellers G., Lipchak B. 2011. OpenGL. Księga eksperta. Wyd. 5. Gliwice: Helion.
Weres J. 2016. Komputerowe modelowanie obiektów w przestrzeni 3D. Wykłady udostępnione w sieci.

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

Punkty
ECTS

Modelowanie obiektów 3D B

Numer
katalogowy

2

Nazwa w j. angielskim

Modeling of objects in 3D B
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 II stopnia

ogólnoakademicki

3

Specjalność
-

Specjalizacja magisterska
-

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
15
- inne z udziałem nauczyciela
5
- praca własna
20
Łączna liczba godzin:
55
CEL PRZEDMIOTU/MODUŁU

Łączna liczba godzin:

10
10
5
30
55

Celem przedmiotu jest: uzyskanie przez studentów wiedzy obejmującej podstawowe pojęcia i metody z zakresu modelowania i wizualizacji obiektów w
przestrzeni 3D w analizie i projektowaniu procesów produkcyjnych. Zakres: modele krawędziowe, powierzchniowe, bryłowe - konstruktywna geometria
brył, reprezentacja brzegowa, przestrzenny podział, samopodobieństwo, modelowanie wolumetryczne; krzywe i powierzchnie parametryczne; NURBS;
siatki wielokątów; siatki izoparametrycznych elementów skończonych; metody pozyskiwania danych dotyczących geometrii – fotogrametria,
trójwymiarowe skanowanie; metody przetwarzania chmury punktów; nakładanie tekstury; przykłady modelowania obiektów w analizie i projektowaniu
procesów produkcyjnych oraz przegląd oprogramowania.
Uporządkowanie wiedzy z zakresu metod geometrycznej reprezentacji obiektów 3D i nabycie umiejętności opracowywania takich modeli poprzez
praktyczne stosowanie uzyskanej wiedzy. Pozyskanie kompetencji społecznych w zakresie zespołowego przygotowywania projektów, rozwinięcie
umiejętności komunikowania się w zespole.
Po zakończonym kursie student nabywa wiedzę oraz praktyczne umiejętności pozwalające na samodzielne i zespołowe opracowanie modelu obiektu 3D z
uwzględnieniem problematyki produkcji rolno-spożywczej.

METODY DYDAKTYCZNE
Wykłady – przedstawienie wiedzy teoretycznej oraz przykładów zastosowań za pomocą oryginalnych prezentacji multimedialnych.

Kompetencje
społeczne

Umiejętności

Wiedza

EFEKTY KSZTAŁCENIA
E1. Zna metody i szczegółowe zasady modelowania i wizualizacji obiektów w przestrzeni 3D.
E2. Ma wiedzę z zakresu metod i szczegółowych technik tworzenia obiektów 3D z wykorzystaniem wiodących metod
geometrii i grafiki komputerowej.
E3. Zna metody geometrycznej reprezentacji obiektów materialnych w postaci ich komputerowych modeli.
E4. Ma wiedzę dotyczącą metod tworzenia obiektów 3D z wykorzystaniem krzywych i powierzchni NURBS.
E5. Ma wiedzę o podstawach i zastosowaniach siatek strukturalnych i niestrukturalnych oraz izoparametrycznych
elementów skończonych.
E6. Zna środowiska programistyczne do budowy komputerowych modeli obiektów 3D.
E7. Zna zasady pozyskiwania danych o obiektach 3D z wykorzystaniem fotogrametrii oraz skanowania 3D.
E8. Ma wiedzę o metodach interpretacji i przetwarzania chmur punktów w celu budowy modeli obiektów 3D.
E9. Zna metody oceny jakości komputerowych modeli obiektów 3D.
E10. Umie wytworzyć modele obiektów 3D z wykorzystaniem podstawowych metod.
E11. Potrafi budować modele obiektów 3D na podstawie ich odwzorowania krzywymi i powierzchniami parametrycznymi,
w tym NURBS, w środowiskach oprogramowania komputerowego.
E12. Umie zbudować siatkę strukturalną i niestrukturalna dla obiektu 3D.
E13. Posiada umiejętność budowy i implementacji siatek izoparametrycznych elementów skończonych.
E14. Umie interpretować dane wytworzone w wyniki fotogrametrii i skanowania 3D.
E15. Ma umiejętność zapisu, interpretacji, przetwarzania i wizualizacji chmur punktów.
E16. Umie ocenić jakość komputerowego modelu obiektu 3D.
E17. Rozumie potrzebę tworzenia komputerowych modeli 3D i możliwości ich zastosowań.
E18. Wykazuje kreatywność w rozwiązywaniu złożonych problemów z wykorzystaniem komputerowego modelowania
obiektów 3D.
E19. Potrafi współpracować w zespole w zakresie opracowania założeń projektowych i dokumentacji, a także
implementacji komputerowych modeli obiektów 3D.
E20. Ma świadomość dynamicznego rozwoju technologii komputerowego modelowania obiektów w przestrzeni 3D.

Odniesienie
do efektów
kierunkowych
IS2A_W05

IS2A_U05

IS2A_K05
IS2A_K06

Numery efektów

Metody weryfikacji efektów kształcenia
Kontrola obecności i aktywności studentów podczas wykładu. Dyskusja i zaliczanie projektów.

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

Wprowadzenie – metody komputerowe w analizie i projektowaniu procesów produkcyjnych z podkreśleniem roli modelowania i wizualizacji
obiektów w przestrzeni 3D.
Przegląd metod geometrycznej reprezentacji obiektów: modele krawędziowe, powierzchniowe i bryłowe.
Modele bryłowe: konstruktywna geometria brył, reprezentacja brzegowa, przestrzenny podział.
Reprezentacja parametryczna obiektów 3D.
Krzywe i powierzchnie NURBS.
Siatki wielokątów.
Siatki izoparametrycznych elementów skończonych.
Metody pozyskiwania danych dotyczących geometrii – fotogrametria.
Metody pozyskiwania danych dotyczących geometrii - trójwymiarowe skanowanie.
Metryki oceny jakości geometrycznych modeli obiektów.
Metody przetwarzania chmur punktów. Przykłady.
Przykłady zastosowań modeli obiektów 3D w projektowaniu procesów produkcyjnych w rolnictwie.
Przegląd oprogramowania wspomagającego budowę modeli obiektów 3D.
Analiza wybranych projektów modelowania obiektów 3D.
Analiza wybranych projektów modelowania obiektów 3D.
Procentowy udział
w końcowej ocenie z ćwiczeń i z
wykładów
70%

Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu/modułu
Wykład: Kontrola obecności i aktywności. Dyskusja nad projektami i sprawdzenie wiedzy.
Ćwiczenia: Zaliczenie projektów wykonywanych podczas ćwiczeń.

30%
100%

WYKAZ LITERATURY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jankowski M. 2006. Elementy grafiki komputerowej. Warszawa: WNT.
Kiciak P. 2005. Podstawy modelowania krzywych i powierzchni. Warszawa: WNT.
Mortenson M. 1997. Geometric modeling. Wiley.
Prusinkiewicz P., Lindenmayer A. 1996. The Algorithmic beauty of plants. Springer.
Wageningen Univ. (ed). 2007. Functional-Structural Plant Modelling in Crop Production. Springer.
Wright R.S., Haemel N., Sellers G., Lipchak B. 2011. OpenGL. Księga eksperta. Wyd. 5. Gliwice: Helion.
Weres J. 2016. Komputerowe modelowanie obiektów w przestrzeni 3D. Wykłady udostępnione w sieci.

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

Punkty
ECTS

Neuronowa analiza obrazu A

Numer
katalogowy

4

Nazwa w j. angielskim

Neural image analysis 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 II stopnia

ogólnoakademicki

6

Specjalność
-

Specjalizacja magisterska
-

RODZAJE ZAJĘĆ I ICH WYMIAR GODZINOWY
Forma studiów: stacjonarne

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

- wykłady

- wykłady
15
10
- ćwiczenia
30
20
- inne z udziałem nauczyciela
- inne z udziałem nauczyciela
15
5
- praca własna studenta
- praca własna studenta
40
65
Łączna liczba godzin:
Łączna liczba godzin:
100
100
CEL PRZEDMIOTU/MODUŁU
Celem przedmiotu jest uzyskanie przez studenta wiedzy i umiejętności praktycznych z następującego zakresu:
elementy zaawansowanego modelowania neuronowego, techniki konwolucyjnych sieci neuronowych, metody uczenia
głębokiego splotowych sieci neuronowych, podstawowe pojęcia związane z obrazem cyfrowym, obrazy rastrowe oraz
wektorowe, klasy obrazów cyfrowych, histogramy, współczynniki kształtu, reprezentacje struktury barw, identyfikacja oraz
analiza tekstur, metody przetwarzania obrazu: wybrane operacje punktowe, podstawowe operacje kontekstowe, operacje
morfologiczne, krawędziowanie, segmentacja, transformata Fouriera, steganografia.
- ćwiczenia

Po zakończonym kursie student nabywa wiedzę z zakresu modelowania neuronowego w kontekście aplikacji w
przetwarzaniu oraz analizie obrazu cyfrowego, wykorzystanie programowych symulatorów SSN zaimplementowanych w
dostępnych systemach informatycznych (Statyistica, MatLab, Matematica) w procesie neuronowej analizy obrazu
METODY DYDAKTYCZNE
1. Wykłady - przedstawienie wiedzy teoretycznej i praktycznej w postaci oryginalnych treści w formie autorskich
prezentacji
2. Ćwiczenia - samodzielne tworzenie projektu z wykorzystaniem internetu oraz istniejącego oprogramowania
3. Ćwiczenia w sali komputerowej: samodzielne generowanie SSN z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania
specjalistycznego

Wiedza

EFEKTY KSZTAŁCENIA
E1. Ma ogólną wiedzę o funkcjonowaniu mózgu oraz cyfrowych technik symulacyjnych do
generowania SSN
E2. Ma wiedzę na temat metod, technologii i narzędzi wykorzystywanych przy tworzeniu modeli
neuronowych
E3. Zna wady i zalety oraz obszary zastosowania różnych technik modelowania neuronowego
E4. Zna wady i zalety różnych topologii SSN oraz wie jak dobrać odpowiedni typ sieci do
konkretnego problemu
E5. Ma wiedzę odnośnie zakresu zastosowania modelowania neuronowego w rolnictwie

Odniesienie
do efektów
kierunkowych

IS2A_W12

Umiejętności
Kompetencje
społeczne

E6. Posiada umiejętność wytworzenia SSN oraz oceny przydatności wygenerowanych modeli
neuronowych, również w obszarze rolnictwa
E7. Umie wygenerować SSN w postaci modelu użytkowego dla wybranego problemu, w tym z
obszaru rolnictwa
E8. Potrafi zbudować zbiór uczący niezbędny do generowania SSN modelujących zagadnienia z
obszaru inżynierii rolniczej
E9. Ma umiejętność obsługi wybranych programów do generowania SSN
E10. Ma świadomość aktualnych możliwości jakie stwarzają nowoczesne techniki komputerowe w
zakresie tworzenia SSN
E11. Wykazuje kreatywność w zakresie opracowania i tworzenia adekwatnych modeli
neuronowych
E12. Ma umiejętność współpracy w zespole w celu opracowania złożonych, neuronowych
systemów informatycznych wspomagających procesy decyzyjne zachodzące w rolnictwie
E13. Ma świadomość odnośnie możliwych wykorzystania oraz aplikacji dynamicznie rozwijających
się technik symulacyjnych do generowania SNN

Metody weryfikacji efektów kształcenia
1. Kontrola projektów realizowanych w ramach ćwiczeń.
2. Kolokwium sprawdzające umiejętności praktyczne z zakresu rozwiązywania zagadnień
optymalizacyjnych
TREŚCI KSZTAŁCENIA
Tematy wykładów
− Wstęp do metod neuronowej analizy obrazu
− Podstawowe wiadomości związane z budową obrazów cyfrowych
− Modele barw oraz szumy
− Podstawowe wiadomości związane z Przetwarzaniem obrazów
− Wybrane operacje punktowe: geneza oraz zastosowanie
− Operacje punktowe jednoargumentowe oraz wieloargumentowe
− Podstawowe operacje kontekstowe
− Morfologia matematyczna w przetwarzaniu obrazów
− Techniki krawędziowania oraz segmentacji obrazów
− Transformacja Fouriera w przetwarzaniu obrazów
− Metody neuronowej analizy obrazów
− Obraz cyfrowy jako informacja zakodowana graficznie-metoda PCA redukcji wymiaru
− Tworzenie zbiorów uczących w oparciu o informację graficzną
− Przykłady wykorzystania metod neuronowej analizy obrazów cz.1
− Przykłady wykorzystania metod neuronowej analizy obrazów cz.2
Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu/modułu
Zaliczenie ćwiczeń:
- ocena z kolokwium
- ocena z projektu
- ocena z prezentacji

IS2A_U14
IS2A_U15

IS2A_K05
IS2A_K06

Numery efektów

E1-E13

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

Wykłady - zaliczenie na podstawie wiedzy i obecności
100% oceny z wykładów
WYKAZ LITERATURY
1. Tadeusiewicz R. (1993). Sieci neuronowe. Warszawa: Akademicka Oficyna Wydawnicza.
2. Korbicz J. I inni (1994).Sztuczne sieci neuronowe – podstawy i zastosowania. Warszawa: Akademicka Oficyna
Wydawnicza PLJ.
3. Korzyńska A., Przytulska M. (2005). Przetwarzanie obrazów – ćwiczenia. Warszawa: Wydawnistwo Polsko-Japońskiej
Szkoły Technik Komputerowych
4. Tadeusiewicz T. Korohoda P. (1997). Komputerowa analiza i przetwarzanie obrazów. Kraków: Wydawnictwo Fundacji
Postępu Telekomunikacji
5. Tadeusiewicz R., Flasiński M. (2000). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN
6. Tadeusiewicz R. (2009). Systemy wizyjne robotów przemysłowych. Warszawa: WNT

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

Punkty
ECTS

Neuronowa analiza obrazu

Numer
katalogowy

2

Nazwa w j. angielskim

Neural image analysis
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 II stopnia

ogólnoakademicki

6

Specjalność
-

Specjalizacja magisterska
-

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

Forma studiów: stacjonarne
Forma studiów: niestacjonarne
- wykłady
15
- wykłady
10
- ćwiczenia
30
- ćwiczenia
10
- inne z udziałem nauczyciela
5
- inne z udziałem nauczyciela
5
- praca własna studenta
20
- praca własna studenta
30
Łączna liczba godzin:
55
Łączna liczba godzin:
55
CEL PRZEDMIOTU/MODUŁU
Celem przedmiotu jest uzyskanie przez studenta wiedzy i umiejętności praktycznych z następującego zakresu:
elementy zaawansowanego modelowania neuronowego, techniki konwolucyjnych sieci neuronowych, metody uczenia
głębokiego splotowych sieci neuronowych, podstawowe pojęcia związane z obrazem cyfrowym, obrazy rastrowe oraz
wektorowe, klasy obrazów cyfrowych, histogramy, współczynniki kształtu, reprezentacje struktury barw, identyfikacja oraz
analiza tekstur, metody przetwarzania obrazu: wybrane operacje punktowe, podstawowe operacje kontekstowe, operacje
morfologiczne, krawędziowanie, segmentacja, transformata Fouriera, steganografia.
Po zakończonym kursie student nabywa wiedzę z zakresu modelowania neuronowego w kontekście aplikacji w
przetwarzaniu oraz analizie obrazu cyfrowego, wykorzystanie programowych symulatorów SSN zaimplementowanych w
dostępnych systemach informatycznych (Statyistica, MatLab, Matematica) w procesie neuronowej analizy obrazu
METODY DYDAKTYCZNE
1. Wykłady - przedstawienie wiedzy teoretycznej i praktycznej w postaci oryginalnych treści w formie autorskich
prezentacji
2. Ćwiczenia - samodzielne tworzenie projektu z wykorzystaniem internetu oraz istniejącego oprogramowania
3. Ćwiczenia w sali komputerowej: samodzielne generowanie SSN z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania
specjalistycznego

Wiedza

EFEKTY KSZTAŁCENIA
E1. Ma ogólną wiedzę o funkcjonowaniu mózgu oraz cyfrowych technik symulacyjnych do
generowania SSN
E2. Ma wiedzę na temat metod, technologii i narzędzi wykorzystywanych przy tworzeniu modeli
neuronowych
E3. Zna wady i zalety oraz obszary zastosowania różnych technik modelowania neuronowego
E4. Zna wady i zalety różnych topologii SSN oraz wie jak dobrać odpowiedni typ sieci do
konkretnego problemu
E5. Ma wiedzę odnośnie zakresu zastosowania modelowania neuronowego w rolnictwie

Odniesienie
do efektów
kierunkowych

IS2A_W12

Umiejętności
Kompetencje
społeczne

E6. Posiada umiejętność wytworzenia SSN oraz oceny przydatności wygenerowanych modeli
neuronowych, również w obszarze rolnictwa
E7. Umie wygenerować SSN w postaci modelu użytkowego dla wybranego problemu, w tym z
obszaru rolnictwa
E8. Potrafi zbudować zbiór uczący niezbędny do generowania SSN modelujących zagadnienia z
obszaru inżynierii rolniczej
E9. Ma umiejętność obsługi wybranych programów do generowania SSN

IS2A_U14
IS2A_U15

E10. Ma świadomość aktualnych możliwości jakie stwarzają nowoczesne techniki komputerowe w
zakresie tworzenia SSN
E11. Wykazuje kreatywność w zakresie opracowania i tworzenia adekwatnych modeli
neuronowych
E12. Ma umiejętność współpracy w zespole w celu opracowania złożonych, neuronowych
systemów informatycznych wspomagających procesy decyzyjne zachodzące w rolnictwie
E13. Ma świadomość odnośnie możliwych wykorzystania oraz aplikacji dynamicznie rozwijających
się technik symulacyjnych do generowania SNN

IS2A_K05
IS2A_K06

Metody weryfikacji efektów kształcenia
1. Kontrola projektów realizowanych w ramach ćwiczeń.
2. Kolokwium sprawdzające umiejętności praktyczne z zakresu rozwiązywania zagadnień
optymalizacyjnych
TREŚCI KSZTAŁCENIA
− Wstęp do metod neuronowej analizy obrazu
− Podstawowe wiadomości związane z budową obrazów cyfrowych
− Modele barw oraz szumy
− Przetwarzanie obrazów
− Wybrane operacje punktowe
− Podstawowe operacje kontekstowe
− Morfologia matematyczna w przetwarzaniu obrazów
− Techniki krawędziowania oraz segmentacji obrazów
− Metody neuronowej analizy obrazów
− Metoda PCA redukcji wymiaru
− Tworzenie zbiorów uczących w oparciu o informację graficzną
− Przykłady wykorzystania metod neuronowej analizy obrazów cz.1
− Przykłady wykorzystania metod neuronowej analizy obrazów cz.2
Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu/modułu
Zaliczenie ćwiczeń:
- ocena z kolokwium
- ocena z projektu
- ocena z prezentacji

Numery efektów

E1-E13

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

Wykłady - zaliczenie na podstawie wiedzy i obecności
100% oceny z wykładów
WYKAZ LITERATURY
1. Tadeusiewicz R. (1993). Sieci neuronowe. Warszawa: Akademicka Oficyna Wydawnicza.
2. Korbicz J. I inni (1994).Sztuczne sieci neuronowe – podstawy i zastosowania. Warszawa: Akademicka Oficyna
Wydawnicza PLJ.
3. Korzyńska A., Przytulska M. (2005). Przetwarzanie obrazów – ćwiczenia. Warszawa: Wydawnistwo Polsko-Japońskiej
Szkoły Technik Komputerowych
4. Tadeusiewicz T. Korohoda P. (1997). Komputerowa analiza i przetwarzanie obrazów. Kraków: Wydawnictwo Fundacji
Postępu Telekomunikacji
5. Tadeusiewicz R., Flasiński M. (2000). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN
6. Tadeusiewicz R. (2009). Systemy wizyjne robotów przemysłowych. Warszawa: WNT

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

Punkty
ECTS

Nowoczesne technologie w aplikacjach internetowych

Numer
katalogowy

3

Nazwa w j. angielskim

Modern technologies in 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 II stopnia

ogólnoakademicki

2S/1N

Specjalność
-

Specjalizacja magisterska
-

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
15
- praca własna
15
Łączna liczba godzin:
75
CEL PRZEDMIOTU/MODUŁU

Łączna liczba godzin:

10
20
5
40
75

Celem przedmiotu jest: uzyskanie przez studentów wiedzy z zakresu nowoczesnych, zaawansowanych technologii tworzenia aplikacji internetowych;
uporządkowanie wiedzy z zakresu technologii dostępnych w środowisku programistycznym .NET; nabycie umiejętności wykonania projektu i
implementacji aplikacji internetowej z zastosowaniem najnowszych technologii; pozyskanie kompetencji społecznych w zakresie zespołowego
przygotowywania aplikacji internetowych, 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 wytworzenie działającej aplikacji
internetowej w oparciu o nowoczesne, zaawansowane technologie informatyczne, 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

Odniesienie
do efektów
kierunkowych

E1. Zna metody i szczegółowe zasady projektowania i kodowania aplikacji internetowych w środowisku .NET w językach
C++/CLI i C#, a także – z wykorzystaniem HTML 5.
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) w systemach Windows Phone i Android.
E7. Zna zasady tworzenia aplikacji przenośnych dla smartfonów z systemami operacyjnymi Windows Phone i Android.
E8. Ma wiedzę o metodach budowy aplikacji internetowych opartych na wzorcach MVC.
E9. Zna metody testowania aplikacji internetowych.

IS2A_W07

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.

IS2A_U07
IS2A_U09

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.

IS2A_K05
IS2A_K06

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 internetowej.
4. Zaliczenie wykładów z wykorzystaniem opracowanego projektu.

E1 - E20

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

Wprowadzenie: przegląd najnowszych metod tworzenia zaawansowanych aplikacji internetowych.
Proces tworzenia aplikacji internetowej: modelowanie dziedziny problemu, projektowanie aplikacji, implementacja i testowanie, zarządzanie
projektem.
Język HTML 5 w tworzeniu i prezentowaniu stron internetowych.
Przykłady złożonych zastosowań kontrolek serwerowych ASP.NET.
Analiza mechanizmu obsługi zdarzeń w aplikacjach internetowych.
Zaawansowane metody dostępu do danych w aplikacjach internetowych.
Zaawansowane zastosowania zagnieżdżonych stron wzorcowych w budowie portali internetowych.
Stan zabezpieczeń aplikacji internetowych.
Nowoczesne technologie tworzenia usług internetowych w środowisku Windows Communication Foundation (WCF).
Technologie budowy usług w środowisku WCF – analiza modelu kanałów.
Najnowsze trendy w budowie aplikacji serwerowych i klienckich dla usług internetowych.
Omówienie przykładowych aplikacji internetowych opartych na usługach
Platforma ASP.NET MVC jako implementacja wzorca projektowego tworzenia aplikacji internetowych MVC.
Wzorce pochodne od wzorca MVC. Kontroler strony (Page Controller) i kontroler centralny (Front Controller).
Tworzenie zaawansowanych aplikacji internetowych w oparciu o platformę ASP.NET MVC.

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.

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. http://msdn.microsoft.com/pl-pl/library/hh420390.aspx
2.
The Official Microsoft ASP.NET Site. http://www.asp.net/
3.
Weres J. 2016. Tworzenie zaawansowanych aplikacji internetowych. Wykłady w postaci elektronicznej.
4.
Uzupełniająca
1.
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.
2.
Freeman A., MacDonald M., Szpuszta M. 2013. Pro ASP.NET 4.5 in C#. Apress, Berkeley, CA.
3.
Kiessig R. 2012. Ultra-Fast ASP.NET 4.5. Apress, Berkeley, CA.
4.
Galloway J., Wilson B., Allen K.S., Hanselman S. 2014. Professional ASP.NET MVC 5. Wrox (Wiley), Hoboken, NJ.
5.
Freeman A. 2015. ASP.NET MVC 5. Zaawansowane programowanie. Helion, Gliwice (Apress, Berkeley, CA.)
6.
Freeman A. 2013. HTML 5. Przewodnik encyklopedyczny. Helion, Gliwice (Apress, Berkeley, CA.)

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

Punkty
ECTS

Projektowanie procesów

Numer
katalogowy

4

Nazwa w j. angielskim

Process design
Jednostka(i) realizująca(e) przedmiot/moduł (instytut/katedra)

Instytut Inżynierii Biosystemów
Kierownik przedmiotu/modułu

prof. dr hab. inż. Czesław Rzeźnik
Kierunek studiów

Poziom

Profil

Semestr

Informatyka stosowana

Studia II stopnia

ogólnoakademicki

1

Specjalność
-

Specjalizacja magisterska
-

RODZAJE ZAJĘĆ I ICH WYMIAR GODZINOWY
Forma studiów: stacjonarne

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

- wykłady
15
- ćwiczenia laboratoryjne
30
- inne z udziałem nauczyciela
- inne z udziałem nauczyciela
10
- praca własna
- praca własna
45
Łączna liczba godzin:
100
CEL PRZEDMIOTU/MODUŁU
Nauczenie dostrzegania, formułowania i rozwiązywania zadań projektowych.
- wykłady

- ćwiczenia laboratoryjne

Łączna liczba godzin:

10
20
5
65
100

METODY DYDAKTYCZNE
Prezentacja multimedialna, referat, dyskusja.

Kompetencje
społeczne

Umiejętności

Wiedza

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie
do efektów
kierunkowych

E1. Zna zasady rozwiązywania zadań projektowych złożonych systemów rolniczych.
E2. Ma wiedzę w zakresie dostępnych narzędzi wspomagających tworzenie, rozwiązywanie i
analizowanie modeli obliczeniowych systemów w technice.

IS2A_W05

E3. Umie dokonać analizy formalnej poprawności wykonania prac badawczych i ocenić ich
przydatność dla praktyki.
E4. Dostrzega i precyzyjnie formułuje zadania oraz tworzy logiczny algorytm ich rozwiązań, który
realizuje wykorzystując pozyskane informacje oraz własne pomysły.
E5. Umie zaprezentować rozwiązane zadanie, aktywnie uczestniczyć w dyskusji merytorycznej,
być otwarty na argumenty innych oraz wdrożyć je do praktyki.

IS2A_U01
IS2A_U02
IS2A_U05

E6. Ma świadomość potrzeby ukierunkowanego dokształcania się i samodoskonalenia w zakresie
wykonywanego zawodu.
E7. Potrafi myśleć i działać kreatywnie jako jednostka oraz w zespole.
E8. Jest pomysłowy, dynamiczny, potrafi zorganizować grupę osób do wykonania zadania.

IS2A_K01
IS2A_K02
IS2A_K04

Metody weryfikacji efektów kształcenia
Indywidualna ocena aktywności na zajęciach obejmująca:
• Identyfikacja zadań projektowych w zakresie inżynierii,
• Twórcza realizacja projektów i prac poznawczych (pomysłowość, intuicja, systemowość),
• Udział w dyskusji i merytoryczna obrona dobrych rozwiązań.

Numery efektów

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

TREŚCI KSZTAŁCENIA
Dostrzeganie problemów projektowych w praktycznych zastosowaniach informatyki i podejmowanie prób ich
rozwiązywania. Metody uzyskiwania informacji o obiektach i procesach rzeczywistych oraz projektowanych.
Sformułowanie zadania poznawczego i projektowego, przyjęcie założeń i parametrów wyjściowych ich realizacji. Poznanie
dotychczasowych wyników i rozwiązań w tym obszarze oraz twórcze koncypowanie nowych rozwiązań. Indywidualna i
zespołowa ocena krytyczna powstających koncepcji. Obrona własnych rozwiązań i otwarcie na propozycje zespołu. Zapis
projektu. Ocena zrealizowanego projektu według kryterium nowoczesności, efektywności ekonomicznej i ekologicznej.
Procentowy udział w końcowej
Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu/modułu
ocenie
Indywidualna ocena prowadzącego zakresie:
- aktywność, pomysłowość, kreatywność, twórcze myślenie
70%
- umiejętność dyskusji, argumentacji, obrony własnych rozwiązań
30%
WYKAZ LITERATURY
Rzeźnik C. (2008): Wprowadzenie do metodyki prac magisterskich i projektów w technice rolniczej. Wydawnictwo
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
2. Rawa T. (1999): Metodyka wykonania inżynierskich i magisterskich prac dyplomowych. Wydawnictwo AT-R, Olsztyn.
3. Mieszkalski L. (1998) Metodyka projektowania narzędzi i maszyn rolniczych. Wydawnictwo AT-R, Olsztyn.
1.

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

Punkty
ECTS

Statystyka i doświadczalnictwo

Numer
katalogowy

5

Nazwa w j. angielskim

Statistics and experimentation
Jednostka(i) realizująca(e) przedmiot/moduł (instytut/katedra)

Katedra Metod Matematycznych i Statystycznych
Kierownik przedmiotu/modułu

prof. dr hab. Wiesław Pilarczyk
Kierunek studiów

Poziom

Profil

Semestr

Informatyka Stosowana

Studia II stopnia

ogólnoakademicki

1

Specjalność
-

Specjalizacja magisterska
-

RODZAJE ZAJĘĆ I ICH WYMIAR GODZINOWY
Forma studiów: stacjonarne

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

- wykłady
30
20
- ćwiczenia laboratoryjne
30
20
- inne z udziałem nauczyciela
- inne z udziałem nauczyciela
20
5
- praca własna
- praca własna
45
85
Łączna liczba godzin:
Łączna liczba godzin:
125
130
CEL PRZEDMIOTU/MODUŁU
Zapoznanie studentów metodami wnioskowania statystycznego parametrycznego i nieparametrycznego, planowania
doświadczeń, analizy wyników doświadczeń i interpretacji wyników. Poszerzenie umiejętności logicznego myślenia,
definiowania i rozwiązywania problemów statystyczno-doświadczalnych..
- wykłady

- ćwiczenia laboratoryjne

METODY DYDAKTYCZNE
wykłady – prezentacja wiedzy
ćwiczenia – zadania obliczeniowe realizowane w grupach, dyskusje, samodzielna praca studentów
Odniesienie
do efektów
kierunkowych

EFEKTY KSZTAŁCENIA

IS2A_W01

Umiejętności

Wiedza

E1. Ma podstawową wiedzę z zakresu statystyki matematycznej (estymacja

punktowa i przedziałowa, testowanie hipotez ) oraz z metod planowania i analizy
wyników doświadczeń.

E2. Posiada umiejętność rozpoznawania problemu statystycznego i wiedzę na

IS2A_U01

temat sposobów jego rozwiązania

Kompetencje
Społeczne

E3. Rozumie potrzebę ustawicznego uczenia się
E4. Potrafi pracować w grupie

Metody weryfikacji efektów kształcenia
Kolokwia
Egzamin pisemny

IS2A_K01
IS2A_K02
IS2A_K03
IS2A_K04

Numery efektów
E2, E4
E1, E3

TREŚCI KSZTAŁCENIA

Treści programowe wykładów: Zapoznanie studentów z zagadnieniami: podstawy wnioskowania statystycznego
(podstawowe rozkłady prawdopodobieństwa, normalny, Bernoulliego, Poissone’a, t-Studenta),empiryczny rozkład
prawdopodobieństwa(histogram, wielobok częstości), metody wnioskowania statystycznego (estymacja
punktowa, estymacja przedziałowa, testowanie hipotez), wnioskowanie parametryczne o jednej i dwóch
populacjach, nieparametryczne metody wnioskowania o dwóch populacjach –test znaków, test rangowanych
znaków, test zgodności, test niezależności , wnioskowanie o jednym wskaźniku struktury, wnioskowanie o dwóch
wskaźnikach struktury, wnioskowanie o większej liczbie populacji – analiza wariancji (układ całkowicie losowy),
układ bloków losowanych kompletnych, doświadczenia dwuczynnikowe w różnych układach doświadczalnych,
test sumy rang, związek między cechami - korelacja i regresja liniowa, korelacja rang

Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu/modułu
2 kolokwia pisemne: Z=% uzyskanych punktów z możliwych
Egzamin pisemny: E =% uzyskanych punktów z możliwych

Procentowy udział w końcowej ocenie
50%
50%
Ocena końcowa: 50%Z+50%E
Przy czym Z≥50% i E≥50%
≥50%=3.0
≥60%=3.5
≥70%=4.0
≥80%=4.5
≥90%=5.0

WYKAZ LITERATURY
R. Kala „ Elementy wnioskowania statystycznego dla przyrodników”, Wyd. AR w Poznaniu
W. Oktaba „ Metody statystyki matematycznej w doświadczalnictwie, PWN W-wa.
H.Chudzik, H. Kiełczewska, I. Mejza „Statystyka matematyczna w przykładach i zadaniach”, Wyd. AR w Poznaniu.
J.Greń „Statystyka Matematyczna – modele i zadania, PWN Warszawa.
M. Kozłowska „Przewodnik po dobrej praktyce doświadczalnej”, PTB Poznań.

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

Punkty
ECTS

Systemy Informacji Przestrzennej A

Numer
katalogowy

4

Nazwa w j. angielskim

Geographic Information 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 II stopnia

ogólnoakademicki

3

Specjalność
-

Specjalizacja magisterska
-

RODZAJE ZAJĘĆ I ICH WYMIAR GODZINOWY
Forma studiów: stacjonarne

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

- wykłady
15
10
- ćwiczenia
30
20
- inne z udziałem nauczyciela
- inne z udziałem nauczyciela
15
5
- praca własna studenta
- praca własna studenta
40
65
Łączna liczba godzin:
Łączna liczba godzin:
100
100
CEL PRZEDMIOTU/MODUŁU
Poznanie podstawowych zagadnień dot. systemów informacji przestrzennej. Poszerzenie wiedzy z baz danych i
projektowania aplikacji komputerowych.
METODY DYDAKTYCZNE
- wykłady

- ćwiczenia

1. Wykłady – przedstawienie wiedzy teoretycznej w postaci oryginalnych prezentacji multimedialnych.
2. Ćwiczenia w sali komputerowej – samodzielna realizacja projektu z zakresu SIP w środowisku open source, np. QGIS
Odniesienie
do efektów
kierunkowych
IS2A_W05
IS2A_W07
IS2A_W09

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Wiedza

E1. Ma wiedzę z zakresu pozyskiwania i prezentowania danych przestrzennych.
E2. Ma wiedzę z zakresu projektowania SIP.

Kompetencje
społeczne

Umiejętności

E3. Umie wyszukiwać z różnych źródeł, analizować i wykorzystywać wiedzę na temat SIP.
E4. Potrafi zastosować SIP we wspomaganiu problemów inżynierskich.
E5. Umie wykorzystać zaawansowane metody statystyczne do analizy zjawisk zachodzących w

IS2A_U10
IS2A_U11

przyrodzie na potrzeby rolnictwa.
E6. Umie wytwarzać systemy informatyczne pozwalające na zarządzanie i udostępnianie dużych

zbiorów danych oraz wspomagające ich analizę, przetwarzanie i eksplorację.
E7. Umie opracować mapy wykorzystując geograficzne dane przestrzenne.

E8. Ma świadomość ciągłego postępu technologii inform. i konieczności ciągłego uczenia się.
E9. Może doradzać w zakresie doboru optymalnych technologii i/lub rozwiązań informatycznych

w ramach realizowanego przedsięwzięcia inżynierskiego.

Metody weryfikacji efektów kształcenia
1. Zaliczenie całości na podstawie projektów zrealizowanych w czasie ćwiczeń

IS2A_K02
IS2A_K05
IS2A_K06

Numery efektów

E1 – E9

TREŚCI KSZTAŁCENIA – WYKŁADY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Wprowadzenie w zagadnienia systemów informacji przestrzennej. – 1 godz.
Formaty danych przestrzennych. – 1 godz.
Źródła i pozyskiwanie danych przestrzennych. Metody statystyczne. – 2 godz.
Obrazowania geograficzne: teledetekcja, fotogrametria. – 1 godz.
Jakość danych przestrzennych. – 2 godz.
Modelowanie danych przestrzennych. – 2 godz.
Analizy przestrzenne na danych wektorowych i rastrowych. – 2 godz.
Podstawy kartografii i wizualizacji danych przestrzennych na mapach cyfrowych. – 1 godz.
Prezentacje kartograficzne: tworzenie map i zarządzanie nimi. – 1 godz.
Odwzorowania kartograficzne. – 1 godz.
Projektowanie systemów informacji przestrzennej. SIP a UML. – 1 godz.
TREŚCI KSZTAŁCENIA - ĆWICZENIA

Kolejne tematy realizowane w ramach opracowywania indywidualnego projektu
1.
Formaty danych przestrzennych.
2.
Źródła i pozyskiwanie danych przestrzennych. Teledetekcja.
3.
Jakość danych przestrzennych.
4.
Analizy przestrzenne na danych wektorowych i rastrowych.
5.
Podstawy kartografii i wizualizacji danych przestrzennych na mapach cyfrowych.
6.
Prezentacje kartograficzne: tworzenie map i zarządzanie nimi.
Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu/modułu
1. Wykłady i ćwiczenia: projekt zaliczeniowy zrealizowany w środowisku QGIS

Procentowy udział w końcowej ocenie
100%

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

Gaździcki J., Leksykon geomatyczny. Wydawnictwo „Wieś Jutra” Sp. z o.o. Warszawa, 2001.
Iwańczak B. Quantum GIS. Helion Gliwice, 2013
Kraak M.-J., Ormeling F., Kartografia: wizualizacja danych przestrzennych. PWN, Warszawa, 1998.
LeGates R.,: Think Globally, Act Regionally. ESRI Press, Redlands, California, USA, 2005.
Litwin L., Myrda G., Systemy Informacji Geograficznej. Zarządzanie danymi przestrzennymi w GIS, SIP, SIT, LIS. Helion, Gliwice, 2005.
Longley P. A., Goodchild M. F., Maguire D. J., Rhind D. W., GIS. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa, 2006.
Myrda G., GIS, czyli mapa w komputerze. Helion, Gliwice, 1997.
Richling A., Geograficzne badania środowiska przyrodniczego. PWN, Warszawa, 2006.
Urbański J., Zrozumieć GIS. PWN, Warszawa, 1997.

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

Punkty
ECTS

Systemy Informacji Przestrzennej B

Numer
katalogowy

4

Nazwa w j. angielskim

Geographic Information 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 II stopnia

ogólnoakademicki

3

Specjalność
-

Specjalizacja magisterska
-

RODZAJE ZAJĘĆ I ICH WYMIAR GODZINOWY
Forma studiów: stacjonarne

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

- wykłady
15
10
- ćwiczenia
15
10
- inne z udziałem nauczyciela
- inne z udziałem nauczyciela
5
5
- praca własna studenta
- praca własna studenta
20
30
Łączna liczba godzin:
Łączna liczba godzin:
55
55
CEL PRZEDMIOTU/MODUŁU
Poznanie podstawowych zagadnień dot. systemów informacji przestrzennej. Poszerzenie wiedzy z baz danych i
projektowania aplikacji komputerowych.
METODY DYDAKTYCZNE
- wykłady

- ćwiczenia

1. Wykłady – przedstawienie wiedzy teoretycznej w postaci oryginalnych prezentacji multimedialnych.
2. Ćwiczenia w sali komputerowej – samodzielna realizacja projektu z zakresu SIP w środowisku open source, np. QGIS
Odniesienie
do efektów
kierunkowych

EFEKTY KSZTAŁCENIA
E1. Ma wiedzę z zakresu pozyskiwania i prezentowania danych przestrzennych.

IS2A_W05
IS2A_W07
IS2A_W09

Wiedza

Ma wiedzę z zakresu projektowania SIP.

Kompetencje
społeczne

Umiejętności

E2. Umie wyszukiwać z różnych źródeł, analizować i wykorzystywać wiedzę na temat SIP.
E3. Potrafi zastosować SIP we wspomaganiu problemów inżynierskich.
E4. Umie wykorzystać zaawansowane metody statystyczne do analizy zjawisk zachodzących w

IS2A_U10
IS2A_U11

przyrodzie na potrzeby rolnictwa.
E5. Umie wytwarzać systemy informatyczne pozwalające na zarządzanie i udostępnianie dużych
zbiorów danych oraz wspomagające ich analizę, przetwarzanie i eksplorację.
E6. Umie opracować mapy wykorzystując geograficzne dane przestrzenne.

E7. Ma świadomość ciągłego postępu technologii inform. i konieczności ciągłego uczenia się.
E8. Może doradzać w zakresie doboru optymalnych technologii i/lub rozwiązań informatycznych

w ramach realizowanego przedsięwzięcia inżynierskiego.

Metody weryfikacji efektów kształcenia
1. Zaliczenie całości na podstawie projektów zrealizowanych w czasie ćwiczeń

IS2A_K02
IS2A_K05
IS2A_K06

Numery efektów

E1 – E9

TREŚCI KSZTAŁCENIA – WYKŁADY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Wprowadzenie w zagadnienia systemów informacji przestrzennej. – 1 godz.
Formaty danych przestrzennych. – 1 godz.
Źródła i pozyskiwanie danych przestrzennych. Metody statystyczne. – 2 godz.
Obrazowania geograficzne: teledetekcja, fotogrametria. – 1 godz.
Jakość danych przestrzennych. – 2 godz.
Modelowanie danych przestrzennych. – 2 godz.
Analizy przestrzenne na danych wektorowych i rastrowych. – 2 godz.
Podstawy kartografii i wizualizacji danych przestrzennych na mapach cyfrowych. – 1 godz.
Prezentacje kartograficzne: tworzenie map i zarządzanie nimi. – 1 godz.
Odwzorowania kartograficzne. – 1 godz.
Projektowanie systemów informacji przestrzennej. SIP a UML. – 1 godz.
TREŚCI KSZTAŁCENIA - ĆWICZENIA

Kolejne tematy realizowane w ramach opracowywania indywidualnego projektu
1.
Formaty danych przestrzennych.
2.
Źródła i pozyskiwanie danych przestrzennych. Teledetekcja.
3.
Jakość danych przestrzennych.
4.
Analizy przestrzenne na danych wektorowych i rastrowych.
5.
Podstawy kartografii i wizualizacji danych przestrzennych na mapach cyfrowych.
6.
Prezentacje kartograficzne: tworzenie map i zarządzanie nimi.
Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu/modułu
1. Wykłady i ćwiczenia: projekt zaliczeniowy zrealizowany w środowisku QGIS

Procentowy udział w końcowej ocenie
100%

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

Gaździcki J., Leksykon geomatyczny. Wydawnictwo „Wieś Jutra” Sp. z o.o. Warszawa, 2001.
Iwańczak B. Quantum GIS. Helion Gliwice, 2013
Kraak M.-J., Ormeling F., Kartografia: wizualizacja danych przestrzennych. PWN, Warszawa, 1998.
LeGates R.,: Think Globally, Act Regionally. ESRI Press, Redlands, California, USA, 2005.
Litwin L., Myrda G., Systemy Informacji Geograficznej. Zarządzanie danymi przestrzennymi w GIS, SIP, SIT, LIS. Helion, Gliwice, 2005.
Longley P. A., Goodchild M. F., Maguire D. J., Rhind D. W., GIS. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa, 2006.
Myrda G., GIS, czyli mapa w komputerze. Helion, Gliwice, 1997.
Richling A., Geograficzne badania środowiska przyrodniczego. PWN, Warszawa, 2006.
Urbański J., Zrozumieć GIS. PWN, Warszawa, 1997.

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

Punkty
ECTS

Technologie Internetu Przyszłości

Numer
katalogowy

1

Nazwa w j. angielskim

Future Internet technologies
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 II stopnia

ogólnoakademicki

4

Specjalność
-

Specjalizacja magisterska
-

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
10
- ćwiczenia laboratoryjne
10
- inne z udziałem nauczyciela
10
- praca własna
5
Łączna liczba godzin:
35
CEL PRZEDMIOTU/MODUŁU

Łączna liczba godzin:

10
0
5
30
45

Celem przedmiotu jest: uzyskanie przez studentów uporządkowanej wiedzy z zakresu nowoczesnych technologii tworzących Internet Przyszłości, ze
szczególnym uwzględnieniem sieciowych metod pozyskiwania, przetwarzania i analizy danych w produkcji rolno-spożywczej; nabycie podstawowych
umiejętności w zakresie posługiwania się takimi technologiami w produkcji rolno-spożywczej oraz pozyskanie kompetencji społecznych w zespołowym
przygotowywaniu takich zastosowań.
Po zakończonym kursie student nabywa wiedzę oraz umiejętności pozwalające wdrażać technologie Internetu Przyszłości do gospodarki rolno-spożywczej
w oparciu o nowoczesne, zaawansowane technologie informatyczne.

METODY DYDAKTYCZNE
1. Wykłady – przedstawienie wiedzy teoretycznej w postaci oryginalnych prezentacji multimedialnych.

Kompetencje
społeczne

Umiejętności

Wiedza

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie
do efektów
kierunkowych

E1. Ma wiedzę o elementach składowych i zastosowaniach Internetu Przyszłości w odniesieniu do produkcji rolnospożywczej.
E2. Zna urządzenia i protokoły stosowane w technologiach Internetu Przyszłości.
E3. Ma wiedzę o metodach pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania danych z wykorzystaniem chmury.
E4. Zna zasady funkcjonowania Internetu rzeczy i jego zastosowania w rolnictwie.
E5. Ma wiedzę o tworzeniu sieci semantycznych z wykorzystaniem języków RDF, RDFS i OWL i budowanych na ich
podstawie ontologii zrozumiałych dla sprzętu komputerowego.

IS2A_W07
IS2A_W08

E6. Umie dobrać nowoczesne technologie Internetu Przyszłości do wspomagania produkcji rolniczej.
E7. Potrafi określić właściwe zastosowanie Internetu rzeczy do wspomagania pozyskiwania danych z czujników oraz ich
przetwarzania i udostępniania producentom w ich komputerach z wykorzystaniem chmury.
E8. Umie zapisać ontologie z wykorzystaniem języków RDF, RDFS i OWL.
E9. Potrafi opracować modele danej problematyki produkcyjnej i przedstawić je w postaci ontologii zrozumiałej dla
komputerów w sieci semantycznej.

IS2A_U07
IS2A_U08

E10. Ma świadomość możliwości zastosowań poszczególnych technologii Internetu Przyszłości.
E11. Wykazuje kreatywność w zakresie tworzenia nowych projektów stosowania Internetu Rzeczy oraz Sieci
semantycznych.
E12. Ma umiejętności współpracy w zespole w zakresie projektowania i stosowania technologii Internetu Przyszłości oraz
potencjału rozwoju tych technologii..

IS2A_K01
IS2A_K02
IS2A_K05

Numery efektów

Metody weryfikacji efektów kształcenia

E1 – E12

1. Zaliczenie wykładów na podstawie oceny przygotowanego przez studentów projektu.

TREŚCI KSZTAŁCENIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Znaczenie i przykłady zastosowań nowoczesnych technologii informatycznych tworzących Internet Przyszłości w rolnictwie.
Architektura Internetu Przyszłości.
Urządzenia i protokoły sieciowe w technologiach Internetu Przyszłości.
Przetwarzanie danych w chmurze.
Internet rzeczy – elementy składowe.
Internet rzeczy – przykładowe projekty zastosowane w rolnictwie.
Sieci semantyczne – podstawowe pojęcia i przykładowe zastosowania.
Tworzenie ontologii w językach zrozumiałych dla sprzętu komputerowego.
Środowiska programistyczne wspomagające funkcjonowanie sieci semantycznych.
Analiza wybranych zastosowań i perspektywy rozwoju technologii Internetu Przyszłości.
Procentowy udział
w końcowej ocenie z ćwiczeń i z
wykładów

Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu/modułu
1. Wykłady: Zaliczenie.

100%

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

Miller M. 2016. Internet rzeczy. Warszawa: PWN.
Weres J. 2016. Technologie Internetu Przyszłości. Wykłady w postaci elektronicznej.
European Future Internet Portal. http://www.future-internet.eu/. Dostęp listopad 2016 r.
FIWARE. https://www.fiware.org/. Dostęp listopad 2016.
Semantic Web – W3C. http://www.w3.org/standards/semanticweb/. Dostęp: listopad 2016 r.

SYLABUS (KARTA PRZEDMIOTU/MODUŁU)
Nazwa przedmiotu/modułu (zgodna z zatwierdzonym programem studiów na kierunku)
WIEDZA PRAWNO-EKONOMICZNA (przedmiot ograniczonego wyboru)

Punkty
ECTS

Fundusze unijne dla rolnictwa i obszarów wiejskich

Numer
katalogowy

3

Nazwa w j. angielskim

EU funds for agriculture and rural areas
Jednostka(i) realizująca(e) przedmiot/moduł (instytut/katedra)

Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie
Kierownik przedmiotu/modułu

dr hab. Wawrzyniec Czubak
Kierunek studiów

Poziom

Profil

Semestr

Informatyka Stosowana

Studia II stopnia

ogólnoakademicki

2S/3N

Specjalność
-

Specjalizacja magisterska
-

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

Forma studiów: stacjonarne
Forma studiów: niestacjonarne
- wykłady
30
- wykłady
15
- inne z udziałem nauczyciela
2
- inne z udziałem nauczyciela
2
- praca własna studenta
43
- praca własna studenta
58
Łączna liczba godzin:
75
Łączna liczba godzin:
75
CEL PRZEDMIOTU/MODUŁU
Celem przedmiotu jest zdobycie przez studentów wiedzy na temat przyczyn i form wspierania rolnictwa, przedsiębiorstw
przetwórstwa rolno-spożywczego, przedsiębiorstw otoczenia agrobiznesu i obszarów wiejskich z funduszy UE. Wiedza
teoretyczna dotyczy rozumienia przyczyn i mechanizmów interwencji w agrobiznesie, konstruowania polityki wsparcia
rolnictwa i obszarów wiejskich z funduszy UE na tle barier, czynników stymulujących oraz współczesnych wyzwań rozwoju
sektora rolnego i specyfiki obszarów wiejskich. Cel praktyczny przedmiotu to zdobycie wiedzy z zakresu potencjalnych
źródeł (programów i działań) funduszy UE skierowanych dla rolnictwa i obszarów wiejskich i zasad aplikowania o wsparcie.
METODY DYDAKTYCZNE
wykład z prezentacją multimedialną, indywidualna praca studenta związana ze studiowaniem programów, opracowaniem
wniosków, wykorzystanie internetowych źródeł informacji, praca zespołowa nad projektem funduszy dla agrobiznesu
Odniesienie
do efektów
kierunkowych

Kompetencje
społeczne

Umiejętności

Wiedza

EFEKTY KSZTAŁCENIA
E1. Zna podstawowe cele i zasady Wspólnej Polityki Rolnej UE.
E2. Ma wiedzę w zakresie finansowania WPR oraz budżetu rolnego na lata 2014-2020.
E3. Zna zagadnienia z zakresu Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji i Europejskiego Funduszu
Rolnego
E4. Zna Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli IACS.
E5. Ma wiedzę w zakresie funduszy strukturalnych UE i pozyskiwania środków z funduszy.

IS2A_W02

E6. Umie przygotować projekty i wnioski w ramach wybranych Funduszy strukturalnych dla gospodarstw
rolnych, przedsiębiorstw przemysłu rolno-spożywczego, gmin i innych podmiotów, skierowane na rozwój
rolnictwa i obszarów wiejskich.

IS2A_U02

E7. Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i pogłębiania swoich umiejętności praktycznych w zakresie
pozyskiwania funduszy unijnych

IS2A_K02
IS2A_K04
IS2A_K07

Metody weryfikacji efektów kształcenia
Egzamin

Numery efektów
E1- E7

TREŚCI KSZTAŁCENIA
Wspólna Polityka Rolna UE – filary, cele, zasady, ewolucja, reformy, narzędzia WPR; Wspólna Polityka Rolna na lata 20142020; WPR 2020+
Finansowanie WPR, budżet rolny UE na lata 2014-2020;
Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji i Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 i
2014-2020 – priorytety, działania;
Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli IACS; Zwykła dobra praktyka rolnicza;
Fundusze strukturalne UE w rozwoju obszarów wiejskich;
Mechanizmy regulacji i organizacji wybranych rynków rolnych w UE;
Dopłaty bezpośrednie; Pozyskiwanie środków z funduszy rolnych UE: dopłaty bezpośrednie (przygotowanie wniosku,
ortofotomapy, załączniki);
Procedury ubiegania się o środki z funduszy UE: przygotowanie projektu i wniosku w ramach wybranych Fundusze
strukturalne dla gospodarstw rolnych, przedsiębiorstw przemysłu rolno-spożywczego, gmin i innych podmiotów,
skierowane na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich.
Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu/modułu
egzamin ustny z przedmiotu

Procentowy udział w końcowej
ocenie
100%

WYKAZ LITERATURY
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014-2020 (PROW 2014-2020), Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Warszawa, 2014
Czubak W. (2013): Rozwój rolnictwa w Polsce z wykorzystaniem wybranych mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej Unii
Europejskiej
Rudnicki R. (red)(2010): Fundusze Unii Europejskiej jako czynnik modernizacji rolnictwa polskiego. Bogucki Wydawnictwo
Naukowe
Rowiński J. (2010): Wpływ funduszy współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na rozwój rolnictwa i regionów
wiejskich; IERiGŻ-PIB, Warszawa
Mroczek R. (2015): Przemiany strukturalne przemysłu spożywczego w Polsce i UE na tle wybranych elementów otoczenia
zewnętrznego; IERiGŻ-PIB, Warszawa
Literatura uzupełniająca - wybrane artykuły: Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, Wieś i Rolnictwo, Journal of Agribusiness and
Rural Development, Roczniki Naukowe SERiA, Publikacje Programu Wieloletniego IERiGŻ-PIB 2015-2019

SYLABUS (KARTA PRZEDMIOTU/MODUŁU)
Nazwa przedmiotu/modułu (zgodna z zatwierdzonym programem studiów na kierunku)
WIEDZA PRAWNO-EKONOMICZNA (przedmiot ograniczonego wyboru)

Punkty
ECTS

Podstawy finansów i rachunkowości (w tym rachunkowość w małej firmie)

Numer
katalogowy

3

Nazwa w j. angielskim

Finance and Accounting (including Accounting of small business)
Jednostka(i) realizująca(e) przedmiot/moduł (instytut/katedra)

Katedra Finansów i Rachunkowości
Kierownik przedmiotu/modułu

dr Dorota Czerwińska-Kayzer
Kierunek studiów

Poziom

Profil

Semestr

Informatyka stosowana

Studia II stopnia

ogólnoakademicki

2

Specjalność
-

Specjalizacja magisterska
-

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

Forma studiów: stacjonarne
Forma studiów: niestacjonarne
- wykłady
30
- wykłady
15
- inne zajęcia z nauczycielem
2
- inne zajęcia z nauczycielem
2
- praca własna studenta
43
- praca własna studenta
58
Łączna liczba godzin:
75
Łączna liczba godzin:
75
CEL PRZEDMIOTU/MODUŁU
Zrozumienie zasad i funkcji rachunkowości w przedsiębiorstwie. Przedstawienie roli i zakresu sprawozdania finansowego
oraz metod analizy i oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw. Określenie źródeł finansowania przedsiębiorstw.
METODY DYDAKTYCZNE
Wykład z prezentacją multimedialną.

E1. Zna rolę i zakres rachunkowości w przedsiębiorstwie, w tym w małej jednostce gospodarczej.
E2. Zna formy opodatkowania.
E3. Ma wiedzę z zakresu sprawozdawczości finansowej oraz metod analizy i oceny kondycji
finansowej prowadzonej działalności w przedsiębiorstwie.
E4. Zna zewnętrzne i wewnętrzne źródła finansowania środków gospodarczych.

E5. Umie sporządzić podstawowe sprawozdanie finansowe w postaci bilansu i rachunku zysków i
strat.
E6. Umie sporządzić podstawowe dokumenty księgowe.
E7. Potrafi określić strukturę majątku i źródeł finansowania.
E8. Umie wykonać podstawową analizę wskaźnikową i na jej podstawie ocenić kondycję finansową
przedsiębiorstwa.

IS2A_U02

E9. Jest świadomy swoich kompetencji zawodowych.

IS2A_K02
IS2A_K03
IS2A_K04
IS2A_K07

Kompetencje
społeczne

Wiedza

Odniesienie
do efektów
kierunkowych
IS2A_W02

Umiejętności

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Metody weryfikacji efektów kształcenia
Zaliczenie wykładów - sprawdzian pisemny w formie pytań otwartych i zamkniętych.

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

TREŚCI KSZTAŁCENIA
Wykłady: Pojęcie i zakres rachunkowości. Podstawy prawne oraz zasady obowiązujące w rachunkowości. Formy
opodatkowania działalności gospodarczej. Środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia. Bilans jako zestawienie aktywów i
pasywów. Operacje gospodarcze i potrzeba ich udokumentowania. Ewidencja księgowa. Przychody i koszty ich uzyskania.
Ustalenie wyniku finansowego prowadzonej działalności. Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa na
podstawie danych sprawozdawczych. Definicja i funkcje finansów w przedsiębiorstw. Wewnętrzne i zewnętrzne źródła
finansowania majątku w przedsiębiorstwie.
Procentowy udział w końcowej
Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu/modułu
ocenie
Zaliczenie
- sprawdzian pisemny w formie pytań otwartych i zamkniętych
100%
WYKAZ LITERATURY
Czerwińska-Kayzer D., Florek J., Śmiglak-Krajewska M. (2009): Wybrane zagadnienia rachunkowości finansowej. Wyd.
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
Czerwińska-Kayzer D. (2010): Agrobiznes – Podstawy rachunkowości. WSiP. Warszawa.
Bielawska A. (2009): Nowoczesne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Wyd. C.H.Beck. Warszawa.
Sierpińska M., Jachna T. (2007): Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Wyd. Naukowe PWN.
Kiziukiewicz T. (2014): Rachunkowość przedsiębiorstw wybranych sektorów gospodarki. PWE Warszawa.

SYLABUS (KARTA PRZEDMIOTU/MODUŁU)
Nazwa przedmiotu/modułu (zgodna z zatwierdzonym programem studiów na kierunku)
WIEDZA PRAWNO-EKONOMICZNA (przedmiot ograniczonego wyboru)

Punkty
ECTS

Numer
katalogowy

3

Podstawy gospodarowanie kapitałem ludzkim
Nazwa w j. angielskim

Basic of Human Capital Management
Jednostka(i) realizująca(e) przedmiot/moduł (instytut/katedra)

Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw Agrobiznesu
Kierownik przedmiotu/modułu

dr Magdalena Kozera-Kowalska
Kierunek studiów

Poziom

Profil

Semestr

Informatyka Stosowana

Studia II stopnia

ogólnoakademicki

2S/3N

Specjalność

Specjalizacja magisterska
-

-

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

Forma studiów: niestacjonarne
30 - wykłady
15
2
- inne z udziałem nauczyciela
2
43 - praca własna studenta
58
Łączna liczba godzin:
75
Łączna liczba godzin:
75
CEL PRZEDMIOTU/MODUŁU
Zapoznanie studentów z istotą i rolą zasobów ludzkich w organizacji; zaznajomienie słuchaczy z zasadami i
prawidłowościami kierującymi życiem społecznym podmiotów gospodarczych; z mechanizmami funkcjonowania
przedsiębiorstwa i jednostki ludzkiej na rynku pracy, prezentacja współczesnego instrumentarium zarządzania zasobami
ludzkimi.
METODY DYDAKTYCZNE
Wykład z prezentacją multimedialną w celu wprowadzenia teoretycznego do przedmiotu;
Analiza studiów przypadków, gry symulacyjne, kwestionariusze samooceny -w toku realizacji części ćwiczeniowej
przedmiotu

Kompetencje
społeczne

Umiejętności

Wiedza

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

EFEKTY KSZTAŁCENIA
E1. Student zna podstawy powstania i rozwoju koncepcji kapitału ludzkiego.
E2. Student zna specyfikę rynku pracy, jego segmentację oraz kryteria zatrudniania najczęściej
stosowane przez podmioty gospodarcze z uwzględnieniem odmienności sektora agrobiznesu.
E3. Student zna zagadnienia etyczne wynikające z relacji pracownik- pracodawca w
przedsiębiorstwie oraz na rynku pracy.

Odniesienie do
efektów
kierunkowych
IS2A_W02

E4. Student potrafi zinterpretować podstawowe wskaźniki charakteryzujące współczesny rynek
pracy w Polsce oraz na ich podstawie ocenić sytuację osób poszukujących pracy.
E5. Student ma umiejętność praktycznego stosowania wiedzy z zakresu gospodarowania
kapitałem ludzkim do analizy problemów rynku pracy.
E6. Student potrafi stosować podstawowe narzędzia związane z gospodarowaniem kapitałem
ludzkim w przedsiębiorstwie, analizować studia przypadku i interpretować je w zależności od
sytuacji prawnej, społecznej i ekonomicznej prezentowanego w nich podmiotu.

IS2A_U02

E7. Student ma świadomość konieczności przestrzegania zasad etyki w środowisku pracy oraz
odpowiedzialności za powierzony mu zespół/ czynnik produkcji.
E8. Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia kompetencji zawodowych i
osobistych, zwłaszcza kompetencji społecznych.
E9. Student potrafi formułować opinie i wypowiedzi oraz współpracować w grupie w celu
rozwiązania określonego problemu.

IS2A_K02
IS2A_K03
IS2A_K04
IS2A_K07

Metody weryfikacji efektów kształcenia
Zaliczenie pisemne (80%)
Realizacja cząstkowych zadań grupowych (studia przypadków) (20%)

Numery efektów

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

TREŚCI KSZTAŁCENIA
Powstanie i ewolucja koncepcji kapitału ludzkiego. Koncepcje i analizy kapitału ludzkiego w ekonomii. Kapitał ludzki jako
czynnik sukcesu przedsiębiorstwa. Wartość ekonomiczna kapitału ludzkiego dla pracodawcy. Polityka kadrowa w
organizacji. Struktura demograficzna, jakość kapitału ludzkiego a segmentacja rynku pracy. Mobilność kapitału ludzkiego.
Międzynarodowe przepływy kapitału ludzkiego. Kapitał ludzki w gospodarce opartej na wiedzy- prywatne i publiczne
inwestycje w edukacje. Koncepcja kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa.
W ramach ćwiczeń student doskonali umiejętności analityczne związane z gospodarowaniem kapitałem ludzkim w
przedsiębiorstwie (diagnoza potrzeb personalnych, przygotowanie opisu stanowiska, analiza procesu kadrowego od
rekrutacji przez ocenę do odejścia pracownika z organizacji),poznaje regulacje Kodeksu pracy związane procesem
zatrudniania
Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu/modułu
Zaliczenie pisemne (wykład)
Ocena realizacji zadań cząstkowych oraz przygotowanej krytycznej analizy tekstu (ćwiczenia)

Procentowy udział w końcowej
ocenie
100%
100%

WYKAZ LITERATURY
Podstawowa:
Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. Podręcznik(2008) red. nauk. H. Król, A.
Ludwiczyński, PWE, Warszawa. (www.ibuk.pl)
Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. Materiały do ćwiczeń (2011) red.
nauk. H. Król, A. Ludwiczyński, PWE, Warszawa. (www.ibuk.pl)
Kozera M.: Sumienie biznesu. Etyczne decyzje gospodarcze. Wyd. UP w Poznaniu, Poznań 2012, Kodeks Pracy (Wersja
papierowa lub internetowa np.: http://puls.edu.pl/sites/default/files/Kodeks%20pracy_0_0.pdf )
Pocztowski A.: Zarządzanie zasobami ludzkimi: Strategie, procesy, metody. Wyd. Nauk. PWE, Warszawa 2007

SYLABUS (KARTA PRZEDMIOTU/MODUŁU)
Nazwa przedmiotu/modułu (zgodna z zatwierdzonym programem studiów na kierunku)
WIEDZA PRAWNO-EKONOMICZNA (przedmiot ograniczonego wyboru)

Punkty
ECTS

Prawo w biznesie

Numer
katalogowy

3

Nazwa w j. angielskim
Business law
Jednostka(i) realizująca(e) przedmiot/moduł (instytut/katedra)

Katedra Zarządzania i Prawa Zakład Prawa Gospodarczego i Rolnego
Kierownik przedmiotu/modułu

dr Izabela Hasińska
Kierunek studiów

Poziom

Semestr

Informatyka Stosowana

Studia II stopnia

2

Specjalność

Specjalizacja magisterska

-

–
RODZAJE ZAJĘĆ I ICH WYMIAR GODZINOWY

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

Forma studiów: niestacjonarne
30

- wykłady

15

- wykłady

- ćwiczenia

-

- ćwiczenia

-

- inne

2

- inne

2

z udziałem nauczyciela

- praca

43

własna studenta
Łączna liczba godzin:

z udziałem nauczyciela

- praca

58

własna studenta

75

Łączna liczba godzin:

75

CEL MODUŁU

Zapoznanie z uwarunkowaniami prawnymi w zakresie obrotu gospodarczego i aspektami formalnymi
prowadzenia działalności gospodarczej
METODY DYDAKTYCZNE

Wykład z prezentacja multimedialną.

Kompetencje
społeczne

Umiejętności

Wiedza

EFEKTY KSZTAŁCENIA

E1. Student ma zaawansowaną wiedzę prawną dotyczącą zorganizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej.

Odniesienie
do efektów
kierunkowych
IS2A_W02

E2. Student posiada umiejętność posługiwania się przepisami prawa dot. działalności
gospodarczej, ich wyszukiwania oraz interpretacji.

IS2A_U02

E3. Student ma ukształtowaną świadomość prawną oraz wiedzę, że znajomość i
stosowanie przepisów prawa stanowi efektywną podstawę dla aktywnego uczestnictwa
w życiu społecznym i zawodowym.

IS2A_K02
IS2A_K03
IS2A_K04
IS2A_K07

Metody weryfikacji efektów kształcenia
Test

Numery efektów
E1-E3
TREŚCI KSZTAŁCENIA

Prawne aspekty prowadzenia negocjacji handlowych z uwzględnieniem wymogów proceduralnych.
Istota wezwania do zapłaty z punktu widzenia obowiązku próby przedsądowego załatwienia sporu.
Przedawnienie roszczeń w poszczególnych umowach gospodarczych i sposoby przerwania biegu
terminu przedawnienia. Rodzaje i znaczenie pism procesowych w prowadzeniu działalności
gospodarczej oraz ich wymogi formalne. Pozew w postępowaniu gospodarczym, warunki formalne,
system prekluzji. Znaczenie i sposoby obrony dłużnika. Koszty prowadzenia sporów gospodarczych.
Zasada swobody umów w transakcjach handlowych. Formy organizacyjno-prawne prowadzenia
działalności gospodarczej z uwzględnieniem statusu producenta rolnego.
Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu/modułu
Zaliczenie z oceną - wynik testu wyboru z uwzględnieniem nieobecności na
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
100%

WYKAZ LITERATURY
1) Siuda W., Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów, Wydawnictwo Naukowe CONTACT 2012 r.
2) Horosz P., Antoniuk J., Prawne podstawy przedsiębiorczości, Wolters Kluwer 2009 r.
3) Michniewicz G., Prawo w działalności gospodarczej, Difin 2012 r.
4) Olszewski J. (red), Prawo gospodarcze. Kompendium, C.H. Beck, 2013 r.
5) Stec M., Mróz T., Prawo gospodarcze prywatne, C.H. Beck, 2012 r.
6) Szymanek T., Czajka D., Prawo gospodarcze. Podręcznik akademicki, Europejska Wyższa Szkoła Prawa i
Administracji, Warszawa 2005 r.

SYLABUS (KARTA PRZEDMIOTU/MODUŁU)
Nazwa przedmiotu/modułu (zgodna z zatwierdzonym programem studiów na kierunku)
WIEDZA PRAWNO-EKONOMICZNA (przedmiot ograniczonego wyboru)

Punkty
ECTS

Przedsiębiorczość z elementami zarządzania jakością

Numer
katalogowy

3

Nazwa w j. angielskim

The enterprise with the elements of quality management
Jednostka(i) realizująca(e) przedmiot/moduł (instytut/katedra)

Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw Agrobiznesu
Kierownik przedmiotu/modułu

dr Olga Stefko
Kierunek studiów

Poziom

Profil

Semestr

Zajęcia ogólnouczelniane

Studia II stopnia

ogólnoakademicki

2S/3N

Specjalność
-

Specjalizacja magisterska
-

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

Forma studiów: stacjonarne
Forma studiów: niestacjonarne
- wykłady
30
- wykłady
15
- inne z udziałem nauczyciela
2
- inne z udziałem nauczyciela
2
- praca własna studenta
43
- praca własna studenta
58
Łączna liczba godzin:
75
Łączna liczba godzin:
75
CEL PRZEDMIOTU/MODUŁU
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi przygotowania biznes planów spełniających
funkcje wewnętrzne (planowanie i zarządznie przedsiębiorstwem) lub zewnętrzne (pozyskiwanie obcych źródeł
finansowania). Ponadto celem przedmiotu jest kształtowanie umiejętności swobodnego posługiwania się pojęciami i
zasadami z dziedziny zarządzania jakością, zapoznanie z metodami i technikami zarządzania jakością, kształtowanie
praktycznych umiejętności wdrażania systemów zarządzania jakością oraz sporządzania dokumentacji systemu zarządzania
jakością.
METODY DYDAKTYCZNE
Wykład informacyjny, wykład problemowy, dyskusja, metoda przypadków, metoda zadaniowa, metoda projektów, praca
zespołowa, metoda pokazu multimedialnego
EFEKTY KSZTAŁCENIA
E1.
E2.

Wiedza

E3.
E4.
E5.
E6.
E7.

Zna podstawowe zagadnienia dotyczące planowania działalności gospodarczej.
Ma wiedzę w zakresie działań marketingowych koniecznych do podjęcia przez
przedsiębiorstwo.
Zna sposoby oszacowania efektów działalności operacyjnej przedsiębiorstwa w zakresie
zasobów rzeczowych, kapitałowych i ludzkich z wykorzystaniem analizy ex post i ex ante.
Wykazuje znajomość podstawowych rodzajów sprawozdań finansowych i sposobów ich
analizy.
Ma wiedzę z zakresu efektywności oceny przedsięwzięć inwestycyjnych.
Zrozumienie i poprawne definiowane istoty marketingu.
Zrozumienie podstawowych zagadnień aktywności przedsiębiorstw w zakresie marketingu
strategicznego, stosowanych przez nich narzędzi oraz zalet i korzyści ich wykorzystywania.

Odniesienie
do efektów
kierunkowych
IS2A_W02

E8.

Umiejętności

E9.
E10.
E11.
E12.
E13.

Kompetencje
społeczne

E14.
E15.

Potrafi sporządzić ogólną charakterystykę przedsiębiorstwa, pod kątem tworzenia biznes
planu.
Potrafi wykonać analizę marketingową przedsiębiorstwa i jego otoczenia.
Potrafi przygotować zestawienie przychodów i kosztów działalności przedsiębiorstwa jak
również przeprowadzić analizę ich struktury.
Potrafi przeprowadzić analizę podstawowych sprawozdań finansowych.
Potrafi zastosować podstawowe metody analizy finansowej służące do oceny dochodowości
jak również efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych.
Rozpoznanie i odróżnienie orientacji marketingowych, które są realizowane przez różne
przedsiębiorstwa.
Umiejętność analizowania otoczenia marketingowego przedsiębiorstwa.
Umiejętność zaplanowania elementów marketingu mix:ceny, dystrybucji i promocji
produktu/usługi.

IS2A_K02
IS2A_K03
IS2A_K04
IS2A_K07

E16. Ma świadomość etycznych zachowań zawodowych przy prowadzeniu działalności
agroturystycznej i pozyskiwaniu środków zewnętrznych na dalszy jej rozwój.
E17. Potrafi formułować opinie i wypowiedzi oraz współpracować w grupie w celu rozwiązania
określonego problemu.
E18. Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia kompetencji zawodowych i
osobistych.

Metody weryfikacji efektów kształcenia
Ocena pracy własnej studenta – przygotowanie i prezentacja biznes planu
Wykłady – egzamin pisemny, ocena dyskusji
TREŚCI KSZTAŁCENIA

IS2A_U02

Numery efektów

E6 - E12
E1 - E5

Treści programowe wykładów:
• Istota przedsiębiorczości w agrobiznesie, rodzaje i formy prawne działalności - konieczność przygotowania różnego
typu biznes planów (aspekty organizacyjne i prawne zakładania własnej działalności gospodarczej;
• wieloaspektowa efektywność ekonomiczna przedsiębiorczości indywidualnej i grupowej);
• Wybrane zagadnienia dotyczące planowania (planowanie strategiczne bieżącej i przyszłej działalności);Istota i
funkcje biznes planów (potrzeba przygotowania biznes planów, ich rodzaje oraz pełnione funkcje; możliwości i
rodzaje pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania działalności inwestycyjnej i gospodarczej);
• Zapoznanie z podstawowymi elementami biznes planów i rolą jaka odgrywa w nich planu marketingowy
• Rozwój działań na rzecz jakości (Historia rozwoju pojęć i działań z zakresu jakości. Twórcy nowoczesnego
zarządzania jakością. Znaczenie jakości w działalności gospodarczej)
• Istota i charakterystyka zarządzania jakością (Jakość. Podstawowe pojęcia i definicje. Zasady zarządzania jakością.
Jakość w sferze usług. Znaczenie klienta w systemach jakości).
• Systemy zarządzania jakością według norm ISO serii 9000 (Kryteria oceny jakości. Rodzaje norm, Organizacje
normalizacyjne w Polsce i na świecie. Rola i znaczenie norm ISO serii 9000. Charakterystyka normy ISO 9000:2000).
• Proces wdrażania i certyfikacji systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie (Etapy wdrażania systemu
zarządzania jakością. Dokumentacja systemowa. Korzyści, trudności oraz rekomendacje dotyczące wdrażania
systemu zarządzania jakością. Proces certyfikacji systemu zarządzania jakością).
• Kompleksowe zarządzanie jakością (TQM) (Geneza i istota koncepcji TQM. TQM a strategia KAIZEN. Doskonalenie
organizacji w ramach TQM w oparciu o kryteria nagród jakości (Deminga, Baldrige’a, EQA, PNJ).
• System zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności – HACCP (Istota i terminologia systemu HACCP.
Uregulowania prawne. Zasady systemu HACCP. Warunki wstępne przed wdrożeniem systemu HACCP. Proces
wdrażania systemu HACCP. Certyfikacja systemu HACCP. Korzyści i trudności przy wdrażaniu systemu. BRC, IFS.
Norma ISO 22000
Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu/modułu
Egzamin,
Ocena projektu.

Procentowy udział w końcowej
ocenie

70%
30%

WYKAZ LITERATURY
Wykaz literatury podstawowej:
Ciechan – Kujawa M. (2007): Biznes plan. Standardy i praktyka. Dom organizatora, Toruń.
Kupiec L., Dębowski T. (2003): Biznes plan jako instrument zarządzania firmą, WSFiZ, Warszawa.
Opolski K., Waśniewski K. (2007): Biznes plan. Jak go budować i analizować? Wyd. Cedewu, Warszawa.
Pawlak Z. (2001): Biznes plan – zastosowania i przykłady. Poltext. Warszawa.
Stefko O. (2010): Biznes plan w przedsiębiorstwach ogrodniczych i agrobiznesie, Wyd. UP Poznań, Poznań
Stefko O., Łącka I. (2009): Inwestycje w ogrodnictwie i metody oceny ich efektywności, Wyd. UP Poznań, Poznań
Łunarski J. (2012): Zarządzanie jakością. Standardy i zasady. Wyd. PWN. Warszawa
Hamrol A. (2013): Zarządzanie jakością z przykładami. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Hamrol A., Mantura W. (2002): Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka. Wyd. PWN. Warszawa
Szczepańska K. (2011): Zarządzanie jakością. W dążeniu do doskonałości. Wyd. PWN. Warszawa
Miller P. (2011): Systemowe zarządzanie jakością. Koncepcja systemu, ocena systemu, wspomaganie decyzji. Wyd. Difin.
Warszawa
Norma PN-EN ISO 9001:2009. Systemy zarządzania jakością. Wymagania Wyd. Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa.
Zymonik Z. (2003): Koszty jakości w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Oficyna Wydawnicza
Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2002 (lub wyd.2 – 2003).
Wykaz literatury uzupełniającej:
Wawrzyniak J. (2005): Rachunek kosztów a zarządzanie w przedsiębiorstwach ogrodniczych, PRODRUK, Poznań.
Woś A. (1996): Agrobiznes, mikroekonomika, tom 2, Wyd. Key Text, W-wa
Sokołowicz W., Srzednicki A. (2006): ISO System zarządzania jakością. Wyd. C.H.Beck, Warszawa.
Wysokińska-Senkus A. (2008): Systemy ISO I HACCP w praktyce polskich przedsiębiorstw, Wyd.UP, Poznań

SYLABUS (KARTA PRZEDMIOTU/MODUŁU)
Nazwa przedmiotu/modułu (zgodna z zatwierdzonym programem studiów na kierunku)
WIEDZA PRAWNO-EKONOMICZNA (przedmiot ograniczonego wyboru)

Punkty
ECTS

Społeczne i prawne implikacje osiągnięć genetyki i hodowli

Numer
katalogowy

3

Nazwa w j. angielskim

Social and legislative implications of genetics and breeding achievements
Jednostka(i) realizująca(e) przedmiot/moduł (instytut/katedra)

Katedra Genetyki I Hodowli Roślin
Kierownik przedmiotu/modułu

Dr hab. Jerzy Nawracała
Kierunek studiów

Poziom

Profil

Semestr

Informatyka stosowana

Studia II stopnia

ogólnoakademicki

2S/3N

Specjalność
-

Specjalizacja magisterska
-

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

Forma studiów: stacjonarne
Forma studiów: niestacjonarne
- wykłady
30
- wykłady
- inne z udziałem nauczyciela
2
- inne z udziałem nauczyciela
- praca własna studenta
43
- praca własna studenta
Łączna liczba godzin:
75
CEL PRZEDMIOTU/MODUŁU

Łączna liczba godzin:

15
2
58
75

Celem przedmiotu jest przedstawienie historii i najnowszych osiągnięć genetyki oraz konsekwencji ich zastosowań w życiu codziennym
na poziomie jednostki, rodziny i społeczeństwa oraz w hodowli roślin

METODY DYDAKTYCZNE
Wykład – prezentacja multimedialna; materiały wykładowe udostępnione studentom
Odniesienie
do efektów
kierunkowych

Kompetencje
społeczne

Umiejętności

Wiedza

EFEKTY KSZTAŁCENIA
E1. Zna wartość postępu biologicznego w hodowli roślin.
E2. Zna nowoczesne techniki stosowane w genetyce i biotechnologii.
E3. Zna zagadnienia ekonomiczne , prawne i społeczne związane z osiągnięciami genetyki.

IS2A_W02

E4. Ocenia wieloaspektowo podjęte działania w obszarze genetyki i hodowli roślin.
E5. Potrafi korzystać z baz danych związanych z genetyką i hodowlą roślin.
E6. Potrafi podjąć dyskusję oraz wyrazić swoje stanowisko na temat społecznych problemów związanych z
osiągnięciami genetyki.

IS2A_U02

E7. Potrafi uaktualniać swoją wiedzę z zakresu genetyki i hodowli roślin.
E8. Potrafi ustalić hierarchię ważności problemów.
E9. Ma świadomość popularyzacji najnowszej wiedzy dotyczącej osiągnięć w genetyce i biotechnologii.

IS2A_K02
IS2A_K03
IS2A_K04
IS2A_K07

Metody weryfikacji efektów kształcenia
Wiedza - egzamin pisemny, umiejętności - przygotowanie projektu,
kompetencje - uzasadnienie doboru odpowiedniej metody do postawionego celu

Numery efektów

E1 – E9

TREŚCI KSZTAŁCENIA

Przedmiot obejmuje przykłady z historii jak wiedza genetyczna wpływała na losy człowieka m.in. omówiono
powiązania genetyki z eugeniką, faszyzmem i tzw. łysenkizmem. Na przykładzie Wielkiego Głodu w Irlandii i
Zielonej Rewolucji omówiono rolę pojedynczych genów w życiu całych społeczeństw oraz rolę hodowli roślin w
zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego. Najwięcej miejsca poświęcono wpływowi najnowszych osiągnięć
genetyki molekularnej i inżynierii genetycznej na poszczególne dziedziny życia społecznego na poziomie
jednostki, rodziny i całego społeczeństwa. Poruszone są problemy m.in. potwierdzenia ojcostwa, wyboru płci
dziecka, badań prenatalnych, możliwości diagnozowania chorób genetycznych, genetycznych predyspozycji do
nowotworów, identyfikacji osób zmarłych. Przedstawiono problemy, które mogą rodzić dalsze osiągnięcia
genetyki jak np. klonowanie człowieka. Szeroko omówiono problemy z wiązane z hodowlą, uprawą i odbiorem
społecznym odmian genetycznie modyfikowanych (GMO). W każdym przypadku przedstawiono aktualny stan
prawny związany z danym problemem.
Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu/modułu
- zaliczenie przedmiotu: Zgodne z „Regulaminem Studiów Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu”, w tym:
egzamin - sprawdzanie wiedzy - pisemny
samodzielne przygotowanie projektu

WYKAZ LITERATURY

Procentowy udział w końcowej
ocenie

Egzamin 80%
Projekt 20%

SYLABUS (KARTA PRZEDMIOTU/MODUŁU)
Nazwa przedmiotu/modułu (zgodna z zatwierdzonym programem studiów na kierunku)
WIEDZA PRAWNO-EKONOMICZNA (przedmiot ograniczonego wyboru)

Punkty
ECTS

Tworzenie i prowadzenie małej firmy

Numer
katalogowy

3

Nazwa w j. angielskim

The creation of a small business; knowledge of law and economics
Jednostka(i) realizująca(e) przedmiot/moduł (instytut/katedra)

Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie
Kierownik przedmiotu/modułu

Dr hab. Jakub Hadyński
Kierunek studiów

Poziom

Profil

Semestr

Informatyka Stosowana

Studia II stopnia

ogólnoakademicki

3

Specjalność
-

Specjalizacja magisterska
-

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

Forma studiów: stacjonarne
Forma studiów: niestacjonarne
- wykłady
30
- wykłady
15
- inne z udziałem nauczyciela
2
- inne z udziałem nauczyciela
2
- praca własna studenta
43
- praca własna studenta
58
Łączna liczba godzin:
75
Łączna liczba godzin:
75
CEL PRZEDMIOTU/MODUŁU
Uzyskanie przez studentów- wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie tworzenia małej firmy, a także
ogólnej wiedzy prawnej oraz ekonomicznej związanej z rynkiem pracy i prowadzeniem działalności gospodarczej.
Przekazanie wiedzy na temat podstaw prowadzenia działalności gospodarcze i rozliczeń z urzędem skarbowym (podatek
dochodowy, VAT, Akcyza), zakładem ubezpieczeń społecznych (zgłoszenie, deklaracje, stawki) oraz innymi instytucjami
(PIH, PIOŚ, Sanepid).
METODY DYDAKTYCZNE
Dyskusja, prezentacje multimedialne, praca własna, praca w grupach studentów.
Elementy projektowania działalności gospodarczej, w tym wniosek do CEIDG, KRS, biznes plan, plan marketingowy.
Zajęcia uzupełnione są publikacją, zawierającą podstawową wiedzę na temat prowadzenia przedsiębiorstwa.
EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie
do efektów
kierunkowych

IS2A_W02

E3. Stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji,
obliczeń statystycznych i inżynierskich, grafiki komputerowej i prezentacji audiowizualnych;
E4. Stosuje zasady rachunkowości i dokumentowania procesów gospodarczych.

IS2A_U02

E5. Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia kompetencji zawodowych;
E6. Jest świadomy odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związane z pracą zespołową;
E7. Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.

IS2A_K02
IS2A_K03
IS2A_K04
IS2A_K07

Kompetencje
społeczne

Umiejętności

Wiedza

E1. Ma podstawową wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną, dostosowaną do nauk o żywności i żywieniu;
E2. Zna podstawy prawne, organizację i podstawy zarządzania małym przedsiębiorstwem.

Numery efektów

Metody weryfikacji efektów kształcenia

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

TREŚCI KSZTAŁCENIA
Działalność gospodarcza – ujęcie teoretyczne (warunki, formy działalności gospodarczej),
Przedsiębiorstwo – definicje, cele, funkcje (odniesienia prawne i podatkowe),
Rejestracja indywidualnej działalności gospodarczej w CEIDG, rejestracja spółki z o.o. w KRS,
Przedsiębiorca – zakres pojęciowy, przywileje i obowiązki (ZUS, US, Urząd Statystyczny inne instytucje),
Podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek VAT (formy, stawki, zgłoszenie, deklaracje, rozliczenie),
Zatrudnienie i warunki pracy (pracownik, motywacje, kodeks pracy),
Rynek, elementy biznes planu, sprzedaż, zapłata, windykacja,
Dotacje i wsparcie dla przedsiębiorstw (MŚP).
Procentowy udział w końcowej
ocenie
100

Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu/modułu
Zaliczenie

WYKAZ LITERATURY
Literatura obowiązkowa (dostępna na stronach www: www.mf.gov.pl i in.):
Hadyński J. Przedsiębiorczość i działalność gospodarcza w Polsce, Wyd. Naukowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Poznań 2016 r.
Ustawa z 23.04.1964 r. - Kodeks cywilny,
Ustawa z 26.06.1974 r. - Kodeks pracy,
Ustawa z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
Ustawa z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób prawnych,
Ustawa z 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
Ustawa z 9.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych,
Ustawa z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług,
Załączniki do ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług,
Rozporządzenie MF z 27.04.2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

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

Punkty
ECTS

Zaawansowane programowanie systemów CAD A

Numer
katalogowy

5

Nazwa w j. angielskim

Advanced programming 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 II stopnia

ogólnoakademicki

2

Specjalność
-

Specjalizacja magisterska
-

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
30
- konsultacje
5
- praca własna studenta
65
Łączna liczba godzin:
125
CEL PRZEDMIOTU/MODUŁU

Łączna liczba godzin:

10
20
5
90
125

Celem przedmiotu jest zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie automatyzacji projektowania i analizy konstrukcji części
maszyn i urządzeń z wykorzystaniem najnowszych technologii informatycznych.
Bazując na interfejsach programistycznych dostępnych dla programów AutoCad, Inventor oraz środowisku programistycznym Visual
Studio studenci poznają zasadę budowania własnych bibliotek oraz wtyczek uruchamianych w tych środowiskach graficznych, które
stanowią podstawę tworzenia dokumentacji technicznej. Poznają strukturę dostępnych klas, oferowane przez nie metody i właściwości
będące podstawową budowania własnych bytów programistycznych, pozwalających na zautomatyzowanie procesu tworzenia i
modyfikacji dokumentacji w formie elektronicznej, czy doposażenia ich w dodatkowe informacje, w tym informacje o charakterze
znakowym. Dzięki temu studenci udoskonalają swoją wiedzę programistyczną z zakresu języków C#, VB.NET zdobywając umiejętności
posługiwania się nowymi interfejsem programistycznym.

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 strukturę bazy danych reprezentującą aktywną dokumentację techniczną dostępną na poziomie AutoCAD-a
E2. Ma rozszerzoną wiedzę z zakresu języków programowania platformy .NET oraz zna interfejsy programistyczne
umożliwiające pisanie bibliotek oraz wtyczek dla środowisk AutoCAD oraz Inventor
E3. Dysponuje wiedzą pozwalającą na integracje danych graficznych z informacjami znakowymi osadzonymi na poziomie
programu AutoCAD, jaki w zewnętrznych źródłach danych.

E4. Tworzy modele dwu- oraz trójwymiarowe przy użyciu narzędzi programistycznych dostępnych dla środowisk AutoCAD
oraz Inventor.
E5. Potrafi zaprojektować i zbudować klasy w języku C#/VB.NET i łączyć je w biblioteki rozszerzające możliwości
środowiska AutoCAD oraz Inventor, automatyzując proces projektowania oraz tworzenia dokumentacji technicznej.
E6. Posiada umiejętność wprowadzania dodatkowych informacji znakowych do elementów graficznych lub wiązania ich z
zewnętrznymi strukturami bazodanowymi

Odniesienie
do efektów
kierunkowych
IS2A_W10

IS2A_U04
IS2A_U12

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.
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. Zaliczenie w formie pisemnej
TREŚCI KSZTAŁCENIA

IS2A_K02
IS2A_K05
IS2A_K06

Numery efektów

E1 – E9

Wykład - I Konfiguracja środowiska programistycznego Visual Studio oraz etapy korzystania z zbudowanych struktur informatycznych na
poziomie AutoCAD-a
Wykład - II Klasy i obiekty pozwalające na komunikację z użytkownikiem związaną z pobieraniem od niego różnorakich danych
Wykład III - Dokumentacja cyfrowa oraz elementy środowiska AutoCAD-a jako specyficzna hierarchiczna, transakcyjna baza danych
Wykład IV – Programistyczne tworzenie elementów graficznych w przestrzeni modelu oraz papieru bez i z wykorzystaniem poleceń
AutoCAD-a
Wykład V i VI – Przegląd klas wraz z ich metodami i właściwościami stosowanymi w przypadku modyfikacji wybranej części dokumentacji
technicznej.
Wykład VII – Selekcja obiektów z wykorzystaniem złożonych mechanizmów filtrowania, sumowanie zbirów wyboru
Wykład VIII – Technologia Linq-u z perspektywy kolekcji wykorzystywanych w aplikacjach automatyzujących proces tworzenia
dokumentacji cyfrowej
Wkład IX, X – Definiowanie i modyfikowanie bloków w tym również wstawionych. Transformacja obiektów złożonych.
Wykład XI – Dostęp, tworzenie i usuwanie lokalnych układów współrzędnych oraz ich wiązanie z rzutniami
Wykład XII i XIII – Mechanizmy osadzania danych znakowych wzbogacających dane geometryczne z wykorzystaniem klas tworzących
interfejs programistyczny dla środowiska .NET
Wykład XIV – Tworzenie interfejsów graficznych
Wykład XV – Komunikacja z relacyjnymi i grafowymi bazami danych
Ćw. I Konfiguracja środowiska programistycznego Visual Studio 2012 lub 2013 oraz budowa pierwszego projektu typu klasa
Ćw. II Metody obiektu edytor pozwalające na pobieranie danych od użytkownika. Istota i użycie obiektów typu PromptXXXOptions oraz
PromptXXXResult
Ćw. III – Dostęp do bazy rysunku z jednoczesnym użyciem transakcji i metod, które ona oferuje
Ćw. IV – Rozbudowa projektu typu klasa o metody pozwalające na wielowariantowe tworzenie elementów graficznych, na podstawie
danych pobranych od użytkownika
Ćw. V – Wykorzystanie szerokiego wachlarza metod obiektu edytor do wyboru obiektów. Etapy modyfikacji wyselekcjonowanych
obiektów
Ćw. VI VII – Konstruowanie filtrów selekcji oraz scalanie zbirów wyboru
Ćw. VIII – Budowa zapytań linq-u opartych na wyrażeniach zapytań i metodach rozszerzających skierowanych do kolekcji
Ćw. IX - Niezbędne klasy oraz sposób definiowania i modyfikowania bloków.
Ćw. X – Modyfikacja wstawianych bloków i polilinii
Ćw. XI – Tworzenie i modyfikacja LUW i ich aktywacja
Ćw. XII – Definiowanie i modyfikowanie atrybutów z użyciem klas API
Ćw. XIII – Dane rozszerzające ich osadzanie i wykorzystanie
Ćw. XIV XV – Kojarzenie elementów graficznych z strukturami baz relacyjnych i grafowych
Procentowy udział w końcowej ocenie
Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu/modułu
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
AutoCAD 2015 .NET API Developer Technical Services (prezentacja pptx)
http://docs.autodesk.com/ACD/2010/ENU/AutoCAD%20.NET%20Developer's%20Guide/index.html?url=WS1a9193826455
f5ff2566ffd511ff6f8c7ca-4217.htm,topicNumber=d0e10700
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/index?siteID=123112&id=17324828

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

Punkty
ECTS

Zaawansowane programowanie systemów CAD B

Numer
katalogowy

3

Nazwa w j. angielskim

Advanced programming 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 II stopnia

ogólnoakademicki

2

Specjalność
-

Specjalizacja magisterska
-

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
15
- konsultacje
5
- praca własna studenta
40
Łączna liczba godzin:
75
CEL PRZEDMIOTU/MODUŁU

Łączna liczba godzin:

10
10
5
50
75

Celem przedmiotu jest zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie automatyzacji projektowania i analizy konstrukcji części
maszyn i urządzeń z wykorzystaniem najnowszych technologii informatycznych.
Bazując na interfejsach programistycznych dostępnych dla programów AutoCad, Inventor oraz środowisku programistycznym Visual
Studio studenci poznają zasadę budowania własnych bibliotek oraz wtyczek uruchamianych w tych środowiskach graficznych, które je
rozszerzają tworząc wygodną narzędzie do budowy i modyfikacji dokumentacji technicznej. Poznają strukturę dostępnych klas,
oferowane przez nie metody i właściwości będące podstawową budowania własnych bytów programistycznych, pozwalających na
zautomatyzowanie procesu tworzenia i modyfikacji dokumentacji w formie elektronicznej, czy doposażenia ich w dodatkowe informacje,
w tym informacje o charakterze znakowym. Dzięki temu studenci udoskonalają swoją wiedzę programistyczną z zakresu języków C#,
VB.NET zdobywając umiejętności posługiwania się nowymi interfejsem programistycznym.

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

Odniesienie
do efektów
kierunkowych

E1. Zna strukturę bazy danych reprezentującą aktywną dokumentację techniczną dostępną na poziomie AutoCAD-a
E2. Ma rozszerzoną wiedzę z zakresu języków programowania platformy .NET oraz zna interfejsy programistyczne
umożliwiające pisanie bibliotek oraz wtyczek dla środowisk AutoCAD oraz Inventor
E3. Dysponuje wiedzą pozwalającą na integracje danych graficznych z informacjami znakowymi osadzonymi na poziomie
programu AutoCAD, jaki w zewnętrznych źródłach danych.

IS2A_W10

E4. Tworzy modele dwu- oraz trójwymiarowe przy użyciu narzędzi programistycznych dostępnych dla środowisk AutoCAD
oraz Inventor.
E5. Potrafi zaprojektować i zbudować klasy w języku C#/VB.NET i łączyć je w biblioteki rozszerzające możliwości
środowiska AutoCAD oraz Inventor, automatyzując proces projektowania oraz tworzenia dokumentacji technicznej.
E6. Posiada umiejętność wprowadzania dodatkowych informacji znakowych do elementów graficznych lub wiązania ich z
zewnętrznymi strukturami bazodanowymi

IS2A_U04
IS2A_U12

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. Zaliczenie w formie pisemnej
TREŚCI KSZTAŁCENIA

IS2A_K02
IS2A_K05
IS2A_K06

Numery efektów

E1 – E9

Wykład - I Konfiguracja środowiska programistycznego Visual Studio oraz etapy korzystania z zbudowanych struktur informatycznych na
poziomie AutoCAD-a
Wykład - II Klasy i obiekty pozwalające na komunikację z użytkownikiem związaną z pobieraniem od niego różnorakich danych
Wykład III - Dokumentacja cyfrowa oraz elementy środowiska AutoCAD-a jako specyficzna hierarchiczna, transakcyjna baza danych
Wykład IV – Programistyczne tworzenie elementów graficznych w przestrzeni modelu
Wykład V i VI – Przegląd klas wraz z ich metodami i właściwościami stosowanymi w przypadku modyfikacji wybranej części dokumentacji
technicznej.
Wykład VII – Selekcja obiektów z wykorzystaniem złożonych mechanizmów filtrowania
Wykład VIII – Technologia Linq-u z perspektywy kolekcji wykorzystywanych w aplikacjach automatyzujących proces tworzenia
dokumentacji cyfrowej
Wkład IX, X – Definiowanie i modyfikowanie bloków w tym również wstawionych.
Wykład XI – Dostęp, tworzenie i usuwanie lokalnych układów współrzędnych oraz ich wiązanie z rzutniami
Wykład XII i XIII – Mechanizmy osadzania danych znakowych wzbogacających dane geometryczne z wykorzystaniem klas tworzących
interfejs programistyczny dla środowiska .NET
Wykład XIV – Tworzenie interfejsów graficznych
Wykład XV – Komunikacja z relacyjnymi i grafowymi bazami danych
Ćw. I Konfiguracja środowiska programistycznego Visual Studio 2012 lub 2013 oraz budowa pierwszego projektu typu klasa
Ćw. II Metody obiektu edytor pozwalające na pobieranie danych od użytkownika. Istota i użycie obiektów typu PromptXXXOptions oraz
PromptXXXResult
Ćw. III – Dostęp do bazy rysunku z jednoczesnym użyciem transakcji i metod
Ćw. IV – Rozbudowa projektu typu klasa o metody pozwalające na wielowariantowe tworzenie elementów graficznych, na podstawie
danych pobranych od użytkownika
Ćw. V – Wykorzystanie szerokiego wachlarza metod obiektu edytor do wyboru obiektów.
Ćw. VI VII – Konstruowanie filtrów selekcji oraz scalanie zbirów wyboru
Ćw. VIII – Budowa zapytań linq-u opartych na wyrażeniach zapytań i metodach rozszerzających skierowanych do kolekcji
Ćw. IX - Niezbędne klasy oraz sposób definiowania i modyfikowania bloków.
Ćw. X – Modyfikacja wstawianych bloków
Ćw. XI – Tworzenie i modyfikacja LUW i ich aktywacja
Ćw. XII – Definiowanie i modyfikowanie atrybutów z użyciem klas API
Ćw. XIII – Dane rozszerzające ich osadzanie i wykorzystanie
Ćw. XIV XV – Kojarzenie elementów graficznych z strukturami baz relacyjnych i grafowych
Procentowy udział w końcowej ocenie
Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu/modułu
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
AutoCAD 2015 .NET API Developer Technical Services (prezentacja pptx)
http://docs.autodesk.com/ACD/2010/ENU/AutoCAD%20.NET%20Developer's%20Guide/index.html?url=WS1a9193826455
f5ff2566ffd511ff6f8c7ca-4217.htm,topicNumber=d0e10700
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/index?siteID=123112&id=17324828

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

Punkty
ECTS

Zarządzanie jakością

Numer
katalogowy

3

Nazwa w j. angielskim

Quality management
Jednostka(i) realizująca(e) przedmiot/moduł (instytut/katedra)

Instytut Inżynierii Biosystemów
Kierownik przedmiotu/modułu

dr hab. inż. Karol Durczak – kierownik przedmiotu, dr hab. inż. Piotr Rybacki
Kierunek studiów

Poziom

Profil

Semestr

Informatyka stosowana

Studia II stopnia

ogólnoakademicki

1

Specjalność

Specjalizacja magisterska

-

RODZAJE ZAJĘĆ I ICH WYMIAR GODZINOWY

Forma studiów: stacjonarne

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

- wykłady
15
10
ćwiczenia
audytoryjne
10
8
- ćwiczenia projektowe
- ćwiczenia projektowe
20
12
- inne z udziałem nauczyciela (konsultacje)
- inne z udziałem nauczyciela (konsultacje)
10
5
- praca własna studenta
- praca własna studenta
20
40
Łączna liczba godzin:
Łączna liczba godzin:
75
75
CEL PRZEDMIOTU/MODUŁU
Zakładane efekty kształcenia pozwalają studentom na zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie planowania i realizowania
działań związanych z wdrażaniem systemów zarządzania jakością w organizacji, identyfikowania i sterowania procesami
zarządzania jakością, planowania, przeprowadzania auditów zewnętrznych i wewnętrznych, oceniania skuteczności
systemu zarządzania jakością z wykorzystaniem narzędzi statystycznych, rachunku kosztów jakości. Przedmiot, poprzez
swoje treści, realizuje także wiedzę prawno-ekonomiczną.
METODY DYDAKTYCZNE
Wykłady audytoryjne (informacyjne i problemowe) z prezentacjami multimedialnymi, przedstawienie wyników projektów
w formie prezentacji medialnych, dyskusje podczas ćwiczeń i konsultacji, samokształcenie.
- wykłady

- ćwiczenia audytoryjne

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Wiedza

E1.
E2.
E3.
E4.

IS2A_U01
IS2A_U02
IS2A_U06

E9.

Projektuje i wprowadza systemy zarządzania jakością w organizacji.
Wskazuje przykłady marnotrawstwa oraz zwraca uwagę na związek różnych form
marnotrawstwa z problemami dotyczącymi utrzymania jakości.
Podaje pozytywne i negatywne przykłady wpływu normalizacji na jakość życia człowieka.
Identyfikuje w wybranym przedsiębiorstwie elementy, które są przejawem. jego kultury
organizacyjnej
Identyfikuje w procesie produkcyjnym/usługowym łańcuch klientów.

E10.
E11.
E12.
E13.
E14.

Pracuje indywidualnie i w zespole.
Określa priorytety służące realizacji określonego zadania.
Jest świadomy odpowiedzialności za poufność działań.
Posiada kompetencje do uczestniczenia w projektach wdrożeniowych.
Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.

IS2A_K01
IS2A_K02
IS2A_K03
IS2A_K04

Umiejętności

E5.
E6.

Kompetencje
społeczne

Zna zakres, funkcje i koncepcje oraz ogólne zasady i instrumentarium zarządzania jakością.
Zna normy ISO serii 9000 i wymagania wyznaczające standardy systemów zarządzania
jakością.
Wylicza i objaśnia zasady dobrej organizacji stanowiska pracy.
Zna zasady stosowane do kwalifikacji i oceny dostawców.

Odniesienie
do efektów
kierunkowych
IS2A_W01
IS2A_W02
IS2A_W06

E7.
E8.

Numery efektów
Metody weryfikacji efektów kształcenia
E1, E2, E6,
- zebranie danych do projektu z oceny jakości produktów, jego wykonanie oraz zebranie
E7, E8, E9
wyników w prezentacji multimedialnej
E3,
E4, E5, E10,
- sporządzanie kart kontrolnych przebiegu procesu na ocenę podczas ćwiczeń
E11,
E12,
E13, E14
- ćwiczenia na ocenę z wykorzystania instrumentów (narzędzi) ZJ w praktyce
E1,
E2,
E3,
E4.
- egzamin opisowy.
TREŚCI KSZTAŁCENIA
Tematyka wykładów:
1. Wprowadzenie do przedmiotu. Podstawowe pojęcia z ZJ.
2. Postrzeganie i ocena jakości produktów. Postaci produktów. Klasyfikacja cech jakościowych.
3. Skale pomiarowe. Metody i systemy oceny jakości produktów.
4. Cena a jakość produktu.
5. Koncepcje ZJ. ZJ poprzez powszechne zaangażowanie, przez spełnienie uznanych standardów oraz
poprzez pomiar skuteczności działań.
6. Zasady ZJ. Systemy ZJ. Normy ISO 9000.
7. Ogólne zasady projektowania i wprowadzania SZJ. Ocena SZJ. Audyt i certyfikacja. Dokumentacja SZJ.
8. Narzędzia wspomagające ZJ.
9. Metody wspomagające ZJ. Statystyczna kontrola odbiorcza.
10. Koszty jakości.
11. Modele jakości usług.
12. Metody badania jakości usług.
13. Pomiar jakości funkcjonalnej usługi.

Tematyka ćwiczeń:
1. Formy i kryteria zaliczenia ćwiczeń z ZJ. Metoda AHP do oceny jakości produktów. Dane do projektu.
2. Prezentacja programu komputerowego Expert Choice, do wielokryterialnego wspomagania procesów
decyzyjnych. Budowa modelu hierarchicznego procesu.
3. Określanie współczynników wag kryteriów oraz określenie wzajemnej dominacji rozważanych wariantów
wyrobów metodą porównania parami T. Saaty’ego. Uporządkowanie wariantów decyzyjnych. Analiza
wrażliwości wyników.
4. Określenie zależności cena/jakość dla ocenianych wyrobów za pomocą diagramu macierzowego.
5. Sposoby ograniczania liczby kryteriów (analiza Pareto, entropia informacyjna, metoda korelacji cech).
6. Ćwiczenia z SPC. Projektowanie kart kontrolnych wyrobów. Analiza zdolności procesu.
7. Rozwiązywania problemów za pomocą różnych odmian metody „burzy mózgów”.
8. Analiza SWOT.
9. Badanie jakości usług metodą SERVQUAL.
10. Badanie jakości usług metodą Monte Carlo.
Procentowy udział
Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu/modułu
w końcowej ocenie
Przedmiot kończy się zaliczeniem wykładów i ćwiczeń na ocenę.
Ocena z ćwiczeń to średnia arytmetyczna z ocen uzyskanych za:
40%
- przygotowanie, wykonanie i prezentację wyników projektów
10%
- aktywności i przygotowania do zajęć.
50%
Zaliczenie wykładów na podstawie oceny ze sprawdzianu końcowego.
Warunkiem koniecznym przystąpienia zaliczenia wykładów jest wcześniejsze
uzyskanie oceny pozytywnej z ćwiczeń.
WYKAZ LITERATURY
Durczak K. (2012): Pomiary wielkości geometrycznych w technice. Wyd. UP w Poznaniu.
Hamrol A. (2012): Zarządzanie jakością z przykładami. Wyd. PWN, Warszawa.
Kolman R. (2009): Kwalitologia. Wiedza o różnych dziedzinach jakości. Wyd. PLACET.
Sikorski M. (2000): Instrukcja do programu Expert Choice v. 9.5. (Student). Politechnika Gdańska. Wydział
Zarządzania i Ekonomii.
miesięcznik PROBLEMY JAKOŚCI.

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

Punkty
ECTS

Zarządzanie projektami informatycznymi

Numer
katalogowy

4

Nazwa w j. angielskim

Software project management
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 II stopnia

ogólnoakademicki

2S/1N

Specjalność
-

Specjalizacja magisterska
-

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
15
- praca własna
40
Łączna liczba godzin:
100
CEL PRZEDMIOTU/MODUŁU

Łączna liczba godzin:

10
20
15
55
100

Celem przedmiotu jest uzyskanie przez studentów wiedzy obejmującej podstawowe pojęcia i metody z zakresu zarządzania projektami informatycznymi z
uwzględnieniem poszczególnych etapów wytwarzania oprogramowania oraz wiodących metodyk; uporządkowanie wiedzy z zakresu zaawansowanych
metod projektowania oprogramowania z wykorzystaniem metod opisanych w PMBoK oraz ISO, a także zgodnych z metodykami zwinnymi (SCRUM);
nabycie umiejętności przygotowywania projektu systemu informatycznego ze szczególnym uwzględnieniem harmonogramowania; 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.
4. Ćwiczenia w sali komputerowej – samodzielne opracowywanie fragmentów projektów informatycznych.
5. 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 najważniejsze modele procesu tworzenia
oprogramowania.
E2. Zna zasady reprezentacji dziedziny problemu w notacji UML.
E3. Ma wiedzę o metodach zarządzania przedsięwzięciem informatycznym.
E4. Zna zasady projektowania systemów informatycznych w oparciu o PMBoK.
E5. Zna zasady realizacji projektów informatycznych w oparciu o metodyki zwinne, w tym SCRUM.
E6. Ma wiedzę o szczegółowych metodach harmonogramowania tworzonych systemów.
E7. Zna metody analizy ryzyka w zakresie procesu wytwarzania oprogramowania.
E8.
E9.
E10.
E11.
E12.
E13.
E14.
E15.

Umie sformułować zasady projektowania systemów informatycznych w wybranej metodyce.
Umie przygotować opis realizacji projektu systemu informatycznego.
Umie przygotować schemat zarządzania projektem informatycznym.
Potrafi przygotować podział zadań w realizacji projektu informatycznego.
Umie przydzielić zasoby do realizowanych zadań.
Potrafi przygotować wykres sieciowy z uwzględnieniem poszczególnych rodzajów czasów realizacji zadań.
Potrafi opracować wykres Gantta dla projektu informatycznego.
Umie dokonać analizy jakości i ryzyka w realizowanym projekcie informatycznym.

E16. Ma świadomość możliwości metod projektowania systemów informatycznych oraz zakresu ich zastosowania.
E17. Wykazuje kreatywność w zakresie projektowania systemów informatycznych z wykorzystaniem najważniejszych
metodyk.
E18. Ma umiejętności współpracy w zespole w zakresie opracowywania i realizowania projektu systemu informatycznego.
E19. Ma świadomość dynamicznie rozwijających się metod projektowania systemów informatycznych i konieczności
ciągłego doskonalenia.

Odniesienie
do efektów
kierunkowych
IS2A_W07

IS2A_U07

IS2A_K01
IS2A_K02
IS2A_K05
IS2A_K06

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.
3. Egzamin ustny z wykorzystaniem opracowanego projektu.

E1-E19

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

Rola zarządzania w projektowaniu systemów informatycznych.
Metody zarządzania projektami systemów informatycznych – omówienie zasad i różnic między metodami.
“Project Management Body of Knowledge” jako podstawowy zbiór norm i najlepszych rozwiązań w dziedzinie zarządzania projektami.
Macierz procesów zarządczych i obszarów wiedzy zarządzającego jako podstawa szczegółowych zaleceń PMBoK.
Szczegółowe elementy macierzy procesów i obszarów wiedzy w PMBoK. Przykłady.
Analiza podstawowych pojęć w projektowaniu systemów informatycznych.
Role członków zespołu projektowego w zależności od struktury firmy i danego projektu.
Zwinne zarządzanie projektem – podstawowe pojęcia.
Zwinne zarządzanie projektem – metodyka młyna (SCRUM): podstawowe pojęcia i schematy.
Zwinne zarządzanie projektem – metodyka młyna (SCRUM): zestawy wymagań i wykresy wypalania w przykładowych projektach.
Harmonogramowanie w projektowaniu systemów informatycznych – podstawowe pojęcia, struktura podziału pracy – przykłady.
Graficzna reprezentacja planu realizacji przedsięwzięcia informatycznego: wykresy paskowe i sieciowe.
Czas trwania zadań i zależności między nimi. Symbolika zapisu.
Analiza PERT/CPM – ścieżka krytyczna, rezerwa czasowa, tworzenie buforów czasu. Kluczowe czynniki Critical Chain Project Management.
Analiza przykładowych wykresów Gantta.

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%
30%
100%

WYKAZ LITERATURY
Obowiązkowa:
1. Koszlajda A., Zarządzanie projektami IT. Przewodnik po metodykach, Helion, Gliwice, 2010.
2. Krzemiński M., Agile. Szybciej, łatwiej, dokładniej, Helion, Gliwice, 2014.
3. Phillips J., Zarządzanie projektami IT, wyd. 3., Helion, Gliwice, 2011.
4. Wrycza S., Marcinkowski B., Maślankowski J., UML 2.x. Ćwiczenia zaawansowane, Helion, Gliwice, 2012.
5. Weres J., Zarządzanie przedsięwzięciami informatycznymi, Wykłady udostępnione w sieci, 2016.
Uzupełniająca:
1. Sommerville I., Software Engineering, 9th ed., Addison Wesley, Upper Saddle River, NJ, 2010.
2. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (Pmbok Guide),5th ed., Project Management Inst., Atlanta, GA, 2013.
3. Sliger M., Broderick S., The Software Project Manager's Bridge to Agility, Addison Wesley, Upper Saddle River, NJ, 2008.
4. Graessle P., Baumann H., Baumann P., UML 2.0 w akcji. Przewodnik oparty na projektach, Helion, Gliwice, 2005.
5. Flasiński M., Zarządzanie projektami informatycznymi, PWN, Warszawa, 2008.
6. Larman C., UML i wzorce projektowe. Analiza i projektowanie obiektowe oraz iteracyjny model wytwarzania aplikacji, wyd. 3., Helion, Gliwice,
2011.
7. Martin R.C., Martin M., Agile Principles, Patterns, and Practices in C#, Helion, Gliwice, 2008.
8. Wilczewski S., MS Project 2010 i MS Project Server 2010. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów, Helion, Gliwice, 2011.
9. Waćkowski K., Chmielewski J.M., Wspomaganie zarządzania projektami informatycznymi. Poradnik dla menedżerów, Helion, Gliwice, 2007.
10. Hundhausen R., Professional Scrum Development with Microsoft® Visual Studio® 2012, Microsoft Press, 2012.

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

Punkty
ECTS

Zarządzanie serwerami usług sieciowych

Numer
katalogowy

3

Nazwa w j. angielskim

Servers management
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 II stopnia

ogólnoakademicki

3

Specjalność
-

Specjalizacja magisterska
-

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

Forma studiów: stacjonarne
Forma studiów: niestacjonarne
- wykłady
15
- wykłady
10
- laboratoria komputerowe
30
- laboratoria komputerowe
20
- inne z udziałem nauczyciela
5
- inne z udziałem nauczyciela
5
- praca własna studenta
32
- praca własna studenta
47
Łączna liczba godzin:
82
Łączna liczba godzin:
82
CEL PRZEDMIOTU/MODUŁU
Celem modułu jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania usługami sieciowymi realizowanymi w architekturze
klient-serwer ze szczególnym uwzględnieniem doboru właściwego rozwiązania, instalacji, konfiguracji, zabezpieczenia i
eksploatacji systemu. Elementem działań jest wytworzenie takich konfiguracji usług sieciowych, które mogą być
zastosowane na potrzeby działalności przedsiębiorstwa sektora MSP.
METODY DYDAKTYCZNE
Wykłady multimedialne z elementami pokazu dynamicznego, ćwiczenia praktyczne w laboratorium komputerowym z
wykorzystaniem systemów wirtualnych.
Odniesienie
do efektów
kierunkowych
IS2A_W11
IS2A_W13

Kompetencje

Umiejętności

Wiedza

EFEKTY KSZTAŁCENIA
E1. Posiada zaawansowaną wiedzę w zakresie wybranych usług sieciowych, obejmującą
zagadnienia związane z ich instalacją, konfiguracją i eksploatacją.

E2. Potrafi opracować projekt systemu dostarczającego usługi sieciowej, obejmujący w
szczególności dokonanie odpowiedniego doboru implementacji usługi, jak i jej instalację i
konfigurację.
E3. Potrafi stosować standardy zabezpieczeń usług sieciowych.
E4. Posiada umiejętność posługiwania się słownictwem z zakresu bezpieczeństwa systemów i usług
komputerowych w języku angielskim

IS2A_U07
IS2A_U13
IS2A_U16
IS2A_U17

E5. Rozumie potrzebę ciągłego rozwoju technologii sieciowych, w tym usług, rozwoju metod
obrony i ataku i konieczności ciągłego dokształcania się w zakresie bezpieczeństwa i eksploatacji
systemów i usług sieciowych.
E6. Ma świadomość pozatechnicznych skutków podejmowanych działań, w szczególności skutków
społecznych ataków informatycznych.
E7. Wykazuje kreatywność w zakresie doboru projektowanego rozwiązania serwerowego do jego
obszaru stosowania.

IS2A_K02
IS2A_K04
IS2A_K05

Metody weryfikacji efektów kształcenia
Kolokwium w formie testu. Prezentacja multimedialna. Egzamin w formie pisemnej.

Numery efektów
E1-E7

TREŚCI KSZTAŁCENIA
Wykłady:
• Uruchamianie poleceń z uprawnieniami innych użytkowników systemu Unix/Linux z użyciem narzędzia sudo.
• Certyfikaty SSL w praktyce – konfiguracja bezpiecznych usług sieciowych. Klucz prywatny i certyfikat serwera,
certyfikat urzędu certyfikacji.
• Instalacja i zarządzanie serwerem www Apache. Instalacja i zabezpieczania modułu PHP.
• Sieciowe systemy plików. Protokół i serwer NFS – dokumentacja RFC, wersje protokołu, metody uwierzytelniania.
Instalacja i zarządzanie serwerem NFS, tworzenie eksportów oraz montowanie zasobów.
• Protokół CIFS i jego implementacja w Linux - Samba. Udostępnianie zasobów. Wykorzystanie Samba jako kontroler
domeny Active Directory. Profile mobilne. Zarządzanie użytkownikami domeny Active Directory z poziomu
Windows i Linux – tworzenie i usuwanie użytkowników, polityka haseł.
• System nazw domenowych (DNS). Baza danych DNS, rodzaje odwzorowań, typy serwerów, delegowanie
subdomen, buforowanie odpowiedzi, odpowiedzi wielokrotne. Zawartość plików strefowych. Polecenia dla
analizatora; $ORIGIN, $INCLUDE i $TTL. Rodzaje rekordów: SOA, NS, A, PTR, MX, CNAME, TXT, SPF.
• BIND jako serwer DNS – instalacja i zarządzanie. Pliki konfiguracyjne named.conf i resolv.conf.
Ćwiczenia:
• Wprowadzenie - konfiguracja środowiska roboczego w postaci maszyn wirtualnych z systemem Linux w ramach
VMware Workstation.
• Instalacja i konfiguracja narzędzia sudo.
• Instalacja i konfiguracja serwera Apache.
• Instalacja i konfiguracja modułu PHP dla serwera Apache.
• Instalacja i konfiguracja serwera NFS.
• Instalacja i konfiguracja oprogramowania Samba.
• Instalacja i konfiguracja serwera domeny Active Directory z wykorzystaniem oprogramowania Samba.
• Instalacja i konfiguracja serwera Bind.
• Instalacja i konfiguracja innych wybranych serwerów usług sieciowych.
Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu/modułu
Kolokwium w formie testu
Prezentacja multimedialna
Egzamin pisemny
•
•
•

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.
Góra Z. (2015): Active Directory w systemach wolnego oprogramowania. Helion, Gliwice.
Oficjalna dokumentacja techniczna analizowanych serwerów usług sieciowych i narzędzi dostępna w Internecie
(m.in. http://www.sudo.ws, http://httpd.apache.org, http://openssl.org, http://openssh.org, http://samba.org,
http://www.isc.org)

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

Punkty
ECTS

Zastosowanie automatyki

Numer
katalogowy

4

Nazwa w j. angielskim

The use of 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 II stopnia

ogólnoakademicki

1

Specjalność

Specjalizacja magisterska

-

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

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

Forma studiów: niestacjonarne
15
- wykłady
10
30
- ćwiczenia
20
15
- konsultacje, egzamin
5
45
- praca własna studenta
65
Łączna liczba godzin: 105
Łączna liczba godzin: 100
CEL PRZEDMIOTU/MODUŁU
Przekazanie wiedzy w zakresie zastosowania automatyki w inżynierii, podstawowych pojęć automatyzacji procesów, zasad
i celów automatyzacji procesów, podatności procesu na automatyzację, wymaganiom stawianym urządzeniom do
automatyzacji procesów. Wykształcenie umiejętności szczegółowego opisu zastosowania automatyki w wybranym
obszarze tematycznym.
METODY DYDAKTYCZNE
Wykłady, ćwiczenia audytoryjne, praca w grupie, dyskusja na zajęciach, prezentacje multimedialne.

Kompetencje
społeczne

Umiejętności

Wiedza

EFEKTY KSZTAŁCENIA
E1. Zna i rozumie podstawowe pojęcia automatyzacji procesów.
E2. Zna i rozumie zasady i cele automatyzacji procesów.
E3. Zna zasady stawiane urządzeniom do automatyzacji procesów.
E4. Zna nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne urządzeń automatycznych służących
automatyzacji.

Odniesienie
do efektów
kierunkowych
IS2A_W03

E5. Ocenia podatność procesu na automatyzację
E6. Opisuje wymagania stawiane urządzeniom automatyzacji.
E7. Analizuje możliwości, korzyści i ograniczenia zastosowania automatyki
w wybranym obszarze.

IS2A_U03

E8. Rozumie potrzebę aktualizacji wiedzy w zakresie automatyzacji procesów.
E9. Posiada świadomość możliwości zastosowania automatyki oraz korzyści i ograniczeń
wynikających z automatyzacji procesów w wybranych obszarach.

IS2A_K02
IS2A_K05

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

Numery efektów

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

TREŚCI KSZTAŁCENIA
Zastosowanie automatyki - pojęcia podstawowe: mechanizacja, automatyzacja, robotyzacja. Zasady i cele automatyzacji
procesów. Podatność procesu na automatyzację. Technologiczne, techniczne, ekonomiczne i społeczne aspekty
automatyzacji procesów. Wymagania stawiane urządzeniom automatyzacji. Podział funkcjonalny i zasady działania
urządzeń automatyzacji. Nowoczesna sensoryka w automatyzacji procesów. Systemy sterowania w automatyzacji
procesów, zadania systemów sterowania. Sterowanie urządzeniami technologicznymi, systemy mikrokomputerowe,
komputerowe systemy sterowania. Programowalne sterowniki logiczne PLC. Automatyzacja procesów w wybranych
obszarach. Kierunki rozwoju automatyzacji procesów.
Procentowy udział w końcowej
Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu/modułu
ocenie

Zaliczenie ćwiczeń- prezentacja multimedialna, kolokwium, aktywność na zajęciach
Zaliczenie wykładu – egzamin testowy.
WYKAZ LITERATURY
1.
2.
3.
4.

60%, 30%, 10%
100 %

Barczak J. Automatyzacja procesów dyskretnych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2003.
Mikulczyński T. Automatyzacja procesów produkcyjnych. WNT, Warszawa, 2009.
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

