
Wprowadzenie do inżynierii systemów Introduction to systems engineering

semestr (x egzamin,   + zaliczenie,   # projekt) punkty
ECTSrazem wykłady ćwiczenia laboratoria projekt seminarium

V 30+ 14 16+    2.0
razem  14 16    2.0
Brak przedmiotów kształcenia wprowadzających

Wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych. Ćwiczenia w formie analiz i ocen narzędzi
informatycznych z punktu widzenia przyjętych kryteriów. Samodzielne studiowanie materiałów dostępnych
w trybie e-learningowym.

lp. Semestr V
temat/tematyka zajęć

liczba godzin
wkł. ćw. lab. prj. sem.

1
Podstawowe pojęcia, określenia i definicje z zakresu inżynierii
systemów (pojęcie systemu, składniki systemu, otoczenie
systemu, podstawowe struktury systemu, inżynieria systemów,
inżynieria systemów działania)

1 2    

2 Paradygmat systemowy oraz aksjomaty systemowe 1 2    
3 Modele cyklu życia systemu, procesy w cyklu życia systemu 2 2    

4 Architektura systemu, modele architektury systemów, zasady
konstrukcji systemów działania 2 2    

5 Metody pomiaru złożoności systemów informatycznych 2 2    

6 Jakość i podstawowe kryteria jakości systemów informatycznych
Ryzyko i bezpieczeństwo systemów informatycznych 4 2    

7 Współczesne standardy i wzorce z zakresu inżynierii systemów 2 4    
Razem 14 16    

Beynon-Davies Paul, : Inżynieria Systemów Informacyjnych, WNT, 2016 r.
Bertalanffy Ludwig von: Ogólna teoria systemów, PWN, 1984 r.
Blanchard B.S., Fabrycky W.J., Systems Engineering and Analysis, Prentice Hall, new Jersey, 1990 Cempel
C., Teoria i inżynieria systemów, skrypt elektroniczny, neur.am.put.poznan.pl Robertson J. i S., Pełna
analiza systemowa WNT, Warszawa, 1999
Edward Kolbusz, Wojciech Olejniczak, Zdzisław Szyjewski: Inżynieria systemów informatycznych w e-
gospodarce, PWE, 2005 r.
Lasek M., Otmianowski B., BPMN - standard opisywania procesów biznesowych. Budowa modeli procesów
BPMN w iGrafx, Oficyna Wydawnicza WIT, Warszawa 2007.

Łunarski J.: Zarządzanie jakością. Standardy i zasady, WNT, 2000 r. Białas A.: Bezpieczeństwo informacji i
usług w nowoczesnej instytucji i firmie, WNT, Warszawa 2006 r. Sienkiewicz P.: Inżynieria Systemów
Kierowania, PWE, Warszawa, 1988 r. Konieczny J.: Inżynieria Systemów Działania, WNT, Warszawa 1983 r.
Hamrol Adam, Mantura Władysław - Zarządzanie jakością, Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN,
2006. Klir G,J.: Ogólna teoria systemów, PWN, 1976 r.
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Symbol Efekty kształcenia odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

W1

Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu informatyczne metody i
narzędzia służące do modelowania i wspomagania procesów
zarządzania organizacją oraz ogólne zasady tworzenia i rozwoju
form indywidualnej przedsiębiorczości
Ma podstawową wiedzę z zakresu jakości i bezpieczeństwa w
systemach oraz szczegółową wiedzę z wybranych zagadnień z
zakresu zarządzania niezawodnością i bezpieczeństwem
informacyjnym, w tym również budowy i wdrażania SZBI,
akredytacji i certyfikacji urządzeń i systemów informatycznych

K_W07

K1
w obszarze bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych umie
formułować, analizować problemy, znajdować ich rozwiązania
oraz przeprowadzać eksperymenty, interpretować ich wyniki i
wyciągać wnioski

K_U12

K2
potrafi samodzielnie planować i realizować własne permanentne
uczenie się, pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i
innych źródeł, dokonywać syntezy i analizy tych informacji

K_U17

Moduł kształcenia zaliczany jest na podstawie: sprawdzianu pisemnego oraz zaliczenia ćwiczeń
rachunkowych. Sprawdzian jest przeprowadzany w formie: testu pisemnego, w którym oceniane są
odpowiedzi poprawne, brak odpowiedzi poprawnych i odpowiedzi błędne. Podczas testu nie można
korzystać z żadnych materiałów. Po teście może odbyć się część ustna w przypadku trudności z dokonaniem
oceny pracy. Ocena wyników dokonywana jest na podstawie tabel opracowanych przez wykładowcę.
Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest: uzyskanie pozytywnej oceny z zaliczenia ćwiczeń. Warunek
konieczny do uzyskania zaliczenia: uzyskanie pozytywnej oceny z testu pisemnego wystawionej na
podstawie tabel. Zaliczenie ćwiczeń jest przeprowadzane w oparciu o następujące zasady:   wystawiana
jest średnia ocena za odpowiedzi ustne udzielane podczas ćwiczeń, rozwiązywanie zadań na tablicy oraz
aktywność na ćwiczeniach - musi być pozytywna; dopuszczalne są dwie nieobecności na ćwiczeniach
(wpływają na ocenę aktywności) - w przypadku większej liczby nieobecności przeprowadza się oddzielne
oceniania na konsultacjach;  przeprowadzane są dwa oddzielnie oceniane kolokwia pisemne w terminach
zapowiedzianych, za które wystawiana jest ocena średnia; oceny z kolokwiów mogą być poprawiane
podczas konsultacji za zgodą prowadzącego ćwiczenia;  ocena łączna za ćwiczenia jest średnią
arytmetyczną powyższych ocen średnich zaokrągloną w górę.
Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia przedmiotu jest pozytywne zaliczenie laboratorium i projektu w
ramach laboratorium. Warunek konieczny do uzyskania zaliczenia jest uzyskanie co najmniej sześćdziesięciu
procent maksymalnej sumarycznej liczby punktów z odpowiedzi na zadane pytania. Warunkiem koniecznym
do uzyskania zaliczenia laboratorium jest uzyskanie oceny "zaliczone" podczas weryfikacji poprawności
wykonania wszystkich zadań laboratoryjnych (w tym projektu w ramach laboratorium) oraz uzyskanie co
najmniej sześćdziesięciu procent poprawności wykonania zadań. Zalecane szczegółowe rozpisanie ocen np.
jak niżej: Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie
91-100%. Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 81-
90%. Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 71-80%.
Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 61-
70%. Ocenę dostateczną otrzymuje student, który 51-60%. Ocenę niedostateczną otrzymuje student,
który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie równym lub niższym niż 50%.
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który zaliczył ćwiczenia i laboratoria co najmniej na ocenę dobry
plus. Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który zaliczył ćwiczenia i laboratoria co najmniej na ocenę dobry.
Ocenę dobrą otrzymuje student, który zaliczył ćwiczenia i laboratoria co najmniej na dostateczny plus.
Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który zaliczył ćwiczenia i laboratoria co najmniej na dostateczny.
Ocenę dostateczną otrzymuje student, który zaliczył ćwiczenia i laboratoria na dostateczny. Ocenę
niedostateczną otrzymuje student, który nie zaliczył ćwiczeń lub laboratoriów co najmniej na ocenę
dostateczny.

SEMESTR 5

Aktywność
Obciążenie studenta

Liczba
godzin

Liczba
ECTS

Udział w wykładach 14 0.5
Udział w laboratoriach 0 0
Udział w ćwiczeniach 16 0.5
Udział w projektach 0 0
Udział w seminariach 0 0
Samodzielne studiowanie tematyki wykładów 20 0.5
Samodzielne przygotowanie do laboratoriów   
Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń 10 0.5
Samodzielna realizacja projektu   
Samodzielne przygotowanie do seminariów   
Udział w konsultacjach 10  
Przygotowanie do egzaminu   
Przygotowanie do zaliczenia   
Udział w egzaminie / kolokwium   
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 70 2
Zajęcia z udziałem nauczycieli 40 1

Efekty uczenia się

Metody i kryteria
oceniania

(sposób sprawdzania
osiągnięcia przez

studenta
zakładanych efektów

uczenia się)

Bilans ECTS
(nakład pracy

studenta)



SEMESTR 5

Aktywność
Obciążenie studenta

Liczba
godzin

Liczba
ECTS

Zajęcia powiązane z działalnością naukową 60 2
Zajęcia o charakterze praktycznym 26 1
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