
KARTA PRZEDMIOTU 

Kod przedmiotu E/P/LDG/SKK 

Nazwa przedmiotu 

w języku polskim 
Systemy komunikacji kor-

poracyjnej i przepływu 

informacji 

w języku angielskim 
Systems of communication 

and information flow 

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW 

Kierunek studiów Ekonomia 

Forma studiów stacjonarne 

Poziom studiów studia I stopnia licencjackie 

Profil studiów praktyczny  

Specjalność Logistyka w działalności gospodarczej   

Jednostka prowadząca 

przedmiot 
Wydział Nauk Społecznych  

Osoba odpowiedzialna 

za przedmiot- koordy-

nator przedmiotu 

         Imię i nazwisko                 Kontakt 

Mgr Piotr Śladowski  p.sladowski@mazowiecka.edu.pl 

Termin i miejsce odby-

wania zajęć 

Forma zajęć Miejsce realizacji  Termin realizacji 

Konwersatorium 

Zajęcia 

realizowane z 

wykorzystaniem 

narzędzi MS 

Teams, Google 

Meet, Platforma 

Moodle lub w 

budynku WNS w 

zależności od 

sytuacji sanitarno –

epidemiologicznej  

Semestr letni 

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 

Status przedmiotu/przynależność do 

modułu 
Przedmiot do wyboru 

Język wykładowy Język polski 

Semestry, na których realizowany jest 

przedmiot 
Semestr VI 

Wymagania wstępne 
Znajomość podstawowych zagadnień logistycznych 

FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ 

Formy 

zajęć 
Wykład ćwiczenia lektorat konwersatorium seminarium  



rok Semestr r s r s r s r s 

Liczba 

godzin 
      30 30   

Sposób realizacji zajęć 2 godziny konwersatorium tygodniowo  

Sposób zaliczenia za-

jęć 
zaliczenie 

Metody dydaktyczne 

1. Teoria w postaci multimedialnych prezentacji 

2. Przykłady i zadania obliczeniowe 
 

Przedmioty powiąza-

ne/moduł  
Podstawy logistyki 

Wykaz 

literatury 

Pod-

stawowa 

1. W. Owsiak, A. Owsiak, J. Owsiak. Algebra algorytmów abstrakcyjnych i 

modelowanie matematyczne systemów informacyjnych, Wydawnictwo 

Politechniki Opolskej, Opole 2005.  

2. L. Powers, M. Snel. Microsoft Visual Studio 2008. KSĘGA EKSPERTA, 

Helion, Gliwice 2009.  

Uzupeł-

niająca 

C. Petzold. Programowanie Microsoft WINDOWS w języku C+, RM, War-

szawa 2002. 

Dunaway R.B. Visual Studio .NET., MKOM, Warszawa 2003.  

CELE, TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA  

Cele przedmiotu (ogólne, szczegółowe) 

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z modelami korporacyjnych systemów informatycznych  

Treści programowe 

Efekty kształ-

cenia (kody) 

Forma zajęć 

 Temat Liczba godzin 

 
 
 
 
 

W01, W02, U01, 
U02, K01 

konwersatorium 

Wprowadzenie do korporacyjnych systemów 
informatycznych 
 
Metoda dekompozycji  
 
Algebra algorytmów 
 
Metoda sekwencyjna 
 
Metoda tablicowa 
 
Metoda indukcyjna 
 
Modele struktur danych korporacyjnych sys-
temów informatycznych 
 
Tworzenie modeli korporacyjnych systemów 
informatycznych 
 
Programowanie modeli korporacyjnych sys-
temów informatycznych 
 
Modele baz danych korporacyjnych syste-
mów informatycznych 

 

2 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 



 
Programowanie modeli baz danych korpora-
cyjnych systemów informatycznych 
 
Modele stron internetowych korporacyjnych 
systemów informatycznych 
 
Programowanie modeli stron internetowych 
 
Wprowadzenie do Visual Studio Team Sys-
tem 
 
Analiza i testowanie oprogramowania 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

Efekty kształcenia  

 

kod 

Student, który zaliczył przedmiot Odniesienie do efek-

tów kształcenia  

w zakresieWIEDZY  
dla kierunku 

W01 

Zna podstawy algebry algorytmów i metody dekompozycji, me-

tod sekwencyjnej i tablicowej syntezy oraz indukcyjnej metody 

badania modeli sieci komputerowych i systemów baz danych 

korporacyjnych systemów informatycznych.  

K1P_W19 

W02 

Podstaw Visual Studio dla analizy, adaptacji i testowania 

stworzonego oprogramowania modeli sieci komputerowych i 

systemów baz danych korporacyjnych systemów 

informatycznych.  

K1P_W21 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI  

U01 
Umie badać modele sieci komputerowych i baz danych 

korporacyjnych systemów informatycznych. K1P_U22 

U02 

Potrafi projektować i oprogramować modele sieci 

komputerowych i baz danych korporacyjnych 

systemów informatycznych. 
K1P_U23 

w zakresie KOMPETENCJI  

K01 

Dostrzega możliwości wykorzystania zdobytej wiedzy do analizy 

wybranych zagadnień z zakresu systemów komunikacji korpora-

cyjnej i przepływu informacji. 
K1P_K16 

 
 

 Metody oceny 

 

 

 

 Egzamin ustny 
Egzamin 

pisemny 
Projekt Kolokwium 

Sprawozda-

nie 

Referat/ 

prezentacja 
Inne 

Efekty 

kształ-

cenia 

 

 

 

  

W01, W02, 
U01, U02, 

K01 

  

 



(kody) 

 

 

 

Punkty  ECTS 

Forma aktywności 
Obciążenie studenta  

Liczba godzin 

Liczba punktów 

ECTS 

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:  

wykłady 30 1,2 

konwersatoria   

Ćwiczenia    

Konsultacje przedmiotowe w ramach wykładów 25 1 

Konsultacje przedmiotowe w ramach konwersato-

rium/ćwiczeń   

Łącznie godzin/punktów ECTS wynikających z zajęć 

kontaktowych z nauczycielem akademickim 55 2,2 

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym: 

Przygotowanie się do egzaminu  + zdawanie egzaminu   

Przygotowanie się do kolokwium zaliczeniowego 25 1 

Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej 

literatury w ramach wykładów   

Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej 

literatury w ramach konwersatorium/ćwiczeń 20 0,8 

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji    

Łącznie godzin/punktów ECTS wynikających z samo-

dzielnej pracy studenta 45 1,8 

Sumaryczna liczba godzin/punktów ECTS dla przed-

miotu wynikająca z całego nakładu pracy studenta  100 4 

Odsetek godzin/punktów ECTS wynikających z zajęć 

kontaktowych z nauczycielem akademickim 55% 55% 

         

         

 


