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B. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 

 

Przynale¿no�ã do grupy/bloku 

przedmiotów 
Specjalno�ciowy 

 

Status moduùu  Przedmiot obowi¹zkowy 
 

Jêzyk prowadzenia zajêã Polski 

Usytuowanie moduùu w planie studiów 

- semestr Semestr VI 

Usytuowanie realizacji przedmiotu w 
roku akademickim Semestr letni 

Wymagania wstêpne 
Podstawy zarz¹dzania, Logistyka i zarz¹dzanie 

ùañcuchem dostaw 
(kody moduùów / nazwy moduùów) 

Egzamin  NIE 
(tak / nie) 

Liczba punktów ECTS 2 

 
 
Forma 

prowadzenia zajêã 
wykùad Ãwiczenia laboratorium projekt inne 

w semestrze   20   
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C. EFEKTY KSZTA£CENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTA£CENIA 

 

Cel 

moduùu 

Prezentacja istotnych zagadnieñ zwi¹zanych z organizowaniem i zarz¹dzaniem procesami w 

przedsiêbiorstwie oraz nabycie praktycznych umiejêtno�ci dotycz¹cych opisu i modelowania 
procesów w podstawowych obszarach dziaùalno�ci logistycznej przedsiêbiorstwa. 
(3-4 linijki) 

 
 

Symbol 

efektu 
Efekty ksztaùcenia 

Forma 

prowadzenia 

zajêã 

(w/ã/l/p/inne) 

odniesienie do 

efektów 

kierunkowych 

odniesienie do 

efektów 

obszarowych 

W_01 

Ma podstawow¹ wiedzê w zakresie zarz¹dzania 

procesami, identyfikuje podej�cie funkcjonalne i 

procesowe w zarz¹dzaniu przedsiêbiorstwem. L K_W10 

S1A_W01 
S1A_W02 
S1A_W07 
S1A_W08 
S1A_W11 

W_02 
Zna wybrane metody opisu i modelowania procesów 

gospodarczych.  
L K_W04 S1A_W06 

W_03 

Ma podstawow¹  wiedzê na temat zastosowania 
procesowego modelu referencyjnego dla ùañcucha 

dostaw SCOR w zarz¹dzaniu procesami 

logistycznymi. 
L K_W10 

S1A_W01 
S1A_W02 
S1A_W07 
S1A_W08 
S1A_W11 

U_01 

Potrafi� zgodnie z zadan¹ specyfikacj¹ �

zamodelowaã proces gospodarczy,  w tym w 

obszarze logistyki, u¿ywaj¹c wùa�ciwych metod, 

technik i narzêdzi 
L K_U04 

S1A_U05 
S1A_U02 
S1A_U06 
S1A_U07 
S1A_U03 

U_02 
Potrafi zastosowaã poznane metody i modele 
teoretyczne oraz narzêdzia informatyczne, w tym 

symulacje komputerowe, do modelownia procesów. 
L K_U02 S1A_U02 

K_01 

Potrafi uzupeùniaã i doskonaliã nabyt¹ wiedzê i 

umiejêtno�ci z zakresu nauk ekonomicznych, metod 

matematycznych, informatycznych oraz jêzyków 

obcych w celu podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych.  

L K_K05 S1A_K06 

 

Tre�ci ksztaùcenia: 

 
1. Tre�ci ksztaùcenia w zakresie ãwiczeñ laboratoryjnych 

Nr 

wykùadu 
Tre�ci ksztaùcenia 

Odniesienie 

do efektów 

ksztaùcenia 

dla moduùu 

1 

Identyfikacja i opis procesów 

Orientacja funkcjonalna. Definicje procesu. Orientacja procesowa. Typologia i 
hierarchia procesów.Identyfikacja podprocesów, czynno�ci, zadañ. 

Identyfikacja gùównych uczestników procesu.  Identyfikowanie celów 

procesów. Opis procesu: elementy skùadowe procesu wg. modelu SIPOC;  
sporz¹dzanie karty procesu dla przykùadowych procesów. 

W_01 
W_02 
U_01 
K_01 

2 

Standaryzacja i odwzorowywanie procesów 

Pojêcie i znaczenie standaryzacji,wpùyw standaryzacji na realizowane 

procesy. Opis procesu. Mapowanie procesów gospodarczych: mapowanie 
relacji; schematy blokowe procesów; mapowanie przebiegu procesu (metoda 
ASME). Procesowy model referencyjny dla ùañcucha dostaw SCOR. 

W_01 
W_02 
W_03 
U_01 
K_01 



4 

Informatyczne narzêdzia modelowania procesów 

 Prezentacja oprogramowania  stosowanego w czasie zajêã laboratoryjnych: 

interfejs; funkcjonalno�ã.  Wprowadzenie do notacji modelowania procesów 

biznesowych BPMN: obiekty przebiegu, obiekty ù¹cz¹ce, miejsca realizacji 

przebiegu (pule i tory), artefakty.  

W_02 
U_02 
K_01 

5 
Podstawy modelowania przepùywu procesu 

Zadanie. Zdarzenie inicjuj¹ce. Zdarzenie koñcowe. Przepùyw sterowania. 

Adnotacje.   

W_02 
U_01 
U_02 
K_01 

6 
Modelowanie decyzji i rozgaùêzieñ procesów i ù¹czenia gaùêzi procesów 

Bramki:  XOR, OR, zùo¿ona (Complex), AND. Bramka XOR sterowana 
zdarzeniami. Bramki ù¹cz¹ce  XOR, OR, zùo¿ona (Complex), AND. 

W_02 
U_01 
U_02 
K_01 

7 

Modelowanie podprocesów  

Podej�cie zstêpuj¹ce: proces, podproces, zadanie. Wyodrêbnianie i opis 

podprocesów. Rodzaje podprocesów: pêtla, wieloinstancyjny, kompensacyjny, 
niesekwencyjny. 

W_02 
U_01 
U_02 
K_01 

8 

Modelowanie zdarzeñ zùo¿onych 

Zdarzenia po�rednie. Zdarzenia typu: wiadomo�ã (Message), zegarowe 
(Timer), warunkowe (Rule), poù¹czenie (Link). Zdarzenia typu: zùo¿one 

(Multiple), anulowanie (Cancel), wyj¹tek (Compensation), bezwarunkowe 
wygaszanie procesu (Teminate) 

W_02 
U_01 
U_02 
K_01 

9 
Wzorce projektowe i ksztaùtowanie procesów 

Wzorce podstawowe. Wybrane wzorce zaawansowane. Przetwarzanie 
równolegùe, przetwarzanie szeregowe. 

W_02 
U_01 
U_02 
K_01 

10 Kolokwium zaliczeniowe  

 
 
Metody sprawdzania efektów ksztaùcenia  

 

Symbol 

efektu 

Metody sprawdzania efektów ksztaùcenia  

(sposób sprawdzenia, w tym dla umiejêtno�ci � odwoùanie do konkretnych zadañ projektowych, laboratoryjnych, itp.) 

W_01 Kolokwium zaliczeniowe 

W_02 Kolokwium zaliczeniowe/ Zadanie do samodzielnego wykonania w grupie 

W_03 Kolokwium zaliczeniowe / Zadanie do samodzielnego wykonania w grupie 

U_01 Zadanie do samodzielnego wykonania w grupie 

U_02 Kolokwium zaliczeniowe / Zadanie do samodzielnego wykonania w grupie 

K_01 Obserwacja na zajêciach 
 

 

D. NAK£AD PRACY STUDENTA 

 

Bilans punktów ECTS 
 

Rodzaj aktywno�ci 
obci¹¿enie 

studenta 

1 Udziaù w wykùadach  
2 Udziaù w ãwiczeniach  
3 Udziaù w laboratoriach 20 godz. 
4 Udziaù w konsultacjach (2-3 razy w semestrze) 5 godz. 
5 Udziaù w zajêciach projektowych  
6 Konsultacje projektowe  
7 Udziaù w egzaminie  



8   
9 Liczba godzin realizowanych przy bezpo�rednim udziale nauczyciela 

akademickiego 
25 godz. 
(suma) 

10 Liczba punktów ECTS, któr¹ student uzyskuje na zajêciach 

wymagaj¹cych bezpo�redniego udziaùu nauczyciela akademickiego 
(1 punkt ECTS=25-30 godzin obci¹¿enia studenta) 

1 ECTS 

11 Samodzielne studiowanie tematyki wykùadów  
12 Samodzielne przygotowanie siê do ãwiczeñ  
13 Samodzielne przygotowanie siê do kolokwiów  
14 Samodzielne przygotowanie siê do laboratoriów 10 godz. 
15 Wykonanie sprawozdañ 10 godz. 
15 Przygotowanie do kolokwium koñcowego z laboratorium 10 godz. 
17 Wykonanie projektu lub dokumentacji  
18 Przygotowanie do egzaminu  
19   
20 

Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 30 godz. 
(suma) 

21 Liczba punktów ECTS, któr¹ student uzyskuje w ramach samodzielnej 

pracy 
(1 punkt ECTS=25-30 godzin obci¹¿enia studenta) 

1 ECTS 

22 Sumaryczne obci¹¿enie prac¹ studenta  55 godz. 
23 Punkty ECTS za moduù 

1 punkt ECTS=25-30 godzin obci¹¿enia studenta 
2,0ECTS 

24 Nakùad pracy zwi¹zany z zajêciami o charakterze praktycznym 
Suma godzin zwi¹zanych z zajêciami praktycznymi 45godz. 

25 Liczba punktów ECTS, któr¹ student uzyskuje w ramach zajêã o 

charakterze praktycznym 
1 punkt ECTS=25-30 godzin obci¹¿enia studenta 

1,7 ECTS 
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