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Karta przedmiotu
obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2016/2017
Wydział Mechaniczny
Kierunek studiów: Informatyka Stosowana

Profil: Ogólnoakademicki

Forma sudiów: stacjonarne

Kod kierunku: S

Stopień studiów: II
Specjalności: Bez specjalności, blok wyb.: Sieci komputerowe i bazy danych,Bez specjalności, blok wyb.: Systemy CAD
i przetw. obrazu,Bez specjalności, blok wyb.: Systemy mobilne i interaktywne
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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu
Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu
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Team project
WM INFST oIIS C9 16/17

Kategoria przedmiotu

Przedmioty kierunkowe

Liczba punktów ECTS

4.00
2

Semestry

2

Projekt zespołowy

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium

Laboratorium
komputerowe

Projekt

Seminarium

2

0

0

0

0

30

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Zapoznanie się z praktycznymi możliwościami wykorzystania interdyscyplinarnej wiedzy i umiejętności zdobytych podczas studiów oraz nabycie umiejętności wykorzystania narzędzi do zarządzania projektami.

Kod archiwizacji: E3225FD8
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Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Brak wymagań wstępnych.
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Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Student, który zaliczył przedmiot posiada wiedzę na temat wybranych metod organizacji i zarządzania projektami interdyscyplinarnymi.
EK2 Wiedza Student, który zaliczył przedmiot posiada podstawową wiedzę na temat sposobu projektowania,
implementacji i wdrożenia wybranych zagadnień interdyscyplinarnych, w szczególności technicznych.
EK3 Umiejętności Student, który zaliczył przedmiot potrafi samodzielnie zaprojektować przebieg procesu zarządzania projektem zgodnie z określoną metodyką.
EK4 Umiejętności Student, który zaliczył przedmiot potrafi uzasadnić dobór odpowiedniej metodyki i przebieg
procesu zarządzania pod katem zarządzania zespołem.
EK5 Kompetencje społeczne Student, który zaliczył przedmiot potrafi pracować w zespole opracowującym
projekt.
EK6 Kompetencje społeczne Student, który zaliczył przedmiot potrafi w wybranym zakresie podejmować wyznawania projektowe oraz analizować ich specyfikę biznesowa.
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Treści programowe
Projekt

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

P1

Omówienie tematów projektów w grupach.

2

P2

Przeprowadzenie procesu organizacji i projektowania dla wybranego tematu wraz
z tworzeniem prototypów, dokumentacji etapowej oraz końcowej według
szczegółowych wytycznych określonych przez prowadzącego.

25

P3

Konsultacje specjalistyczne.

1

P4

Prezentacja realizacji projektu.

2

Narzędzia dydaktyczne

N1 Praca w grupach
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Obciążenie pracą studenta
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie
aktywności

Forma aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:
Godziny wynikające z planu studiów

30

Konsultacje przedmiotowe

0

Egzaminy i zaliczenia w sesji

0

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:
Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury

20

Opracowanie wyników

20

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

40

przygotowanie prototypów

40

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta

150

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu

4.00
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Sposoby oceny

Ocena końcowa ustalana jest na podstawie dokumentacji cząstkowej dotyczącej m.in.: 1. Analizy tematu i istniejących rozwiązań 2. Przygotowania założeń 3. Przygotowania projektów wstępnych 4. Etapu implementacji i
wdrożenia oraz przygotowania dokumentacji końcowej i skróconej dokumentacji internetowej według dostarczonego
szablonu.
Ocena formująca
F1 Sprawozdania z kolejnych etapów realizacji projektu w formie i terminach określonych przez prowadzącego.
F2 Ocena dokumentacji końcowej.
Ocena podsumowująca
P1 Średnia ważona na podstawie dokumentacji końcowej i oceny dokumentacji etapowych.
Warunki zaliczenia przedmiotu
W1 Uzyskanie oceny pozytywnej ze wszystkich etapów realizacji projektu, w szczególności na podstawie dostarczonej dokumentacji.
Ocena aktywności bez udziału nauczyciela
B1 Ocena na podstawie raportów cząstkowych i końcowych.
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Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 3.0

Student potrafi wymienić i scharakteryzować wybrane zagadnienia z zakresu
organizacji i projektowania systemów interdyscyplinarnych, w szczególności
z zarządzanie wymaganiami, zarządzania czasem, zarządzania dokumentacją.

Na ocenę 4.0

Jak na ocenę 3.0 oraz posiada wiedzę na temat FURPS+ i MoSCoW oraz
kreowania rozbudowanych modeli UML i SysML

Na ocenę 5.0

Jak na ocenę 4.0 oraz posiada wiedzę na temat zaawansowane modeli SysML,
modelowania prototypów w stopniu zaawansowanym przy wykorzystaniu
środków technicznych i organizacyjnych.
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 3.0

Student potrafi podzielić proces realizacji projektu na etapy, uwzględniając
wybrane modele cyklu życia produktu, a następnie dokonać realizacji prototypów
i przygotować pełną, wymaganą dokumentację.

Na ocenę 4.0

Jak na ocenę 3.0 oraz posiada wiedzę na temat środków technicznych
niezbędnych do realizacji zadań projektowych.

Na ocenę 5.0

Jak na ocenę 4.0 oraz posiada wiedzę na temat zaawansowanych środków
techniczne niezbędnych do realizacji zadań projektowych.
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 3.0

Student potrafi zastosować wybrana metodykę do zarządzania projektem oraz
posługiwać się narzędziami informatycznymi do realizacji zadań projektowych.

Na ocenę 4.0

Jak na ocenę 3.0 oraz potrafi zastosować FURPS+ i MoSCoW oraz rozbudowane
modele UML i SysML, a także inne niezbędne do prowadzenia procesu
implementacji i wdrożenia.

Na ocenę 5.0

Jak na ocenę 4.0 oraz potrafi stosować zaawansowane modele SysML, modelować
prototypy w stopniu zaawansowanych przy wykorzystaniu środków technicznych
i organizacyjnych.
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 3.0

Student potrafi zbudować zespół projektowy wraz z podziałem na stosowne role
w zależności od umiejętności i kompetencji społecznych członków zespołu.

Na ocenę 4.0

Jak na ocenę 3.0 oraz potrafi stosować wskazane narzędzia informatyczne do
organizacji pracy zespołu.

Na ocenę 5.0

Jak na ocenę 4.0 oraz potrafi stosować zaawansowane funkcjonalności narzędzi
informatycznych do organizacji pracy zespołu.
Efekt kształcenia 5

Na ocenę 3.0

Student potrafi pracować w zespole projektowym i w sposób sformalizowany
stosować narzucone przez metodykę sposoby komunikacji np. cykliczne spotkania
projektowe.
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Na ocenę 4.0

Jak na ocenę 3.0 oraz ściśle przestrzega terminowości działań.

Na ocenę 5.0

Jak na ocenę 4.0 oraz potrafi stosować narzędzia motywacyjne. Spełnia wszystkie
oczekiwania co do komunikacji i pracy grupowej z innymi członkami zespołu
i prowadzącym.
Efekt kształcenia 6

Na ocenę 3.0

Student potrafi przeanalizować projekt pod katem jego wykonalności w zgodzie
z przyjętą metodyka, ale także pod katem wybranych aspektów biznesowym
i ekonomicznych. Jest zdolny do samodzielnego kreowania projektów
w niewielkich zespołach projektowych.

Na ocenę 4.0

Jak na ocenę 4.0 oraz stosuje w sposób udokumentowany zarządzanie ryzykiem.

Na ocenę 5.0

Jak na ocenę 4.0 oraz student prezentuje nienaganną postawę i potencjał
w zakresie komunikacji i realizacji wyzwań projektowych.
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Macierz realizacji przedmiotu

Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1

K2_W11
K2_W16

Cel 1

P1 P2 P3 P4

N1

F1 F2 P1

EK2

K2_W11
K2_W16

Cel 1

P1 P2 P3 P4

N1

F1 F2 P1

EK3

K2_UB06
K2_UO01
K2_UO03
K2_UO04
K2_UO05
K2_UP10

Cel 1

P1 P2 P3 P4

N1

F1 F2 P1

EK4

K2_UB06
K2_UO01
K2_UO03
K2_UO04
K2_UO05
K2_UP10

Cel 1

P1 P2 P3 P4

N1

F1 F2 P1

EK5

K2_K03
K2_K05

Cel 1

P1 P2 P3 P4

N1

F1 F2 P1

Strona 5/6

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK6

K2_K03
K2_K05

Cel 1

P1 P2 P3 P4

N1

F1 F2 P1
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr inż. Dariusz Karpisz (kontakt: dkarpisz@pk.edu.pl)
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Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data)

(odpowiedzialny za przedmiot)
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